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 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ولي الصالحين، وأشهد 

 أن محمًدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى اهلل عليه وعلى آله من اإلنس والجن أجمعين. 

  بعد: أما

ر م  الوحي هو الشرع، وهو المصدر الوحيد لجميع المصادر التشريعية المعتبرة، وهو الذي أ  ف

المسلمون أن يستمسكوا به، وأن يبلغوه لغيرهم، وهو المعجزة الخالدة، وهو النجاة من كل 

االنحرافات، والعاصم لألمة من التفرق والتمزق، وهو الذي صلح به صدر هذه األمة لما 

 .وا بنوره، وال يصلح آخرها إال بهاتبعوه واستمسكوا به، واهتد

ين طريقة ، ويبيف التعامل مع الوحي همية  ألنه يبب  الفهموعلم أصول الفقه علم يف غاية األ 

، وبه تفسر النصوص ،وما مصادرها ،ج األحكاماالستنباط، ومنهج االستدالل، وكيف تستخر

ل  منازلها، وتنبب   الفهوم واألفكار، وتستقيم  الفتاوى، وتكون بعيدة عن التقليد والخل   نَزَّ َوت 

 والتناقبات يف فهم الوحي.

 دًرا للتشريع ومايحدد معايير المقبول من السنة من غير المقبول، وما يكون مصمن خالله و

 .ليس بمصدر منها

م رؤوسهببعض  لحق وقدمين هو انحرافهم يف فهم اإلسالم  لحق بالمسلإن أعظم انحراف و

 ة الء علماء سلطفأفتوا بفهم سقيم فبلوا وأضلوا، وأشد من ذلك ضاللة وفتنة إذا كان هؤ

ومحاربة الفهم السليم وأهله، مما يؤدي إلى م  يالسقالفهم على نشر  فإنهم يحملون الحاكم

 .هافانحروامرض األمة 

، وال يبل ضال إال بسبب انحرافه يف مصادر يف هذا الباب ال ينحرف منحرفواعلم أنه  

مصدر ال تؤخذ منه على المنحرف يعتمد إما أن  وذلك التشريع التي هي أصول الفقه،

عن طريق الرؤى المنامية أو عن طريق الكشف كما شرعًيا األحكام، كبالل من شرع حكًما 
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أو العترة جعل األشخاص حجة كالسلف  عن طريق يزعمون، أو عن طريق العقل والهوى، أو

 ... ونحو ذلك.أو العلماء أئمة الشيعة أو ساللتهم أو أئمة المذاهب أو

نحرف البال بعض المصادر دون بعض، كمن يعتمد على الكتاب، وال وإما أن يعتمد الم

  ..ونحو ذلك.ا، أو سنة اآلحاد الصحيحة.يقبل السنة مطلقً 

وإما أن يكون االنحراف عن طريق مصدر تؤخذ منه األحكام، ولكنه سلك طريًقا تعسفًيا يف 

لتفت ا وال يأو يتبع عامً  ،أو متشابًها ،أو ما كان منسوًخا ،من الوحي ما لم يصحَّ كأن يتبع فهمه، 

 يستنب  معنًى الأو  ،أو معاَرًضا بأقوى منه ،ا وال يلتفت إلى قيودهأو مطلقً  ه،مخصصلى إ

أو القرآن والسنة شعاًرا كثير من الفرق المنحرفة ترفع القرآن شعاًرا  ف ...يحتمله النص

 .للكتاب والسنة مخالفة شديدة خالف  ومبمونها م

وضب  كل هذا  ن خلاًل متعلًقا بالموازنات أو األولويات أو الخالف أو النوازل...وقد يكو

 وغيره يف أصول الفقه.

 ،للعصر امناسبً  ،اسلًس  ،اجامعً  انظمً  فيه أكتَب  أن رأيت األهمية، بهذه العلم هذا كان ولما

 ،اختصرً م الطيفً  اشرًح  بشرحه قمت ثم ،فيفيدهم إليه يرجعون كالمرشد العلم لطلبة يكون

د  » سميته: نْج  د   َشْرح   ف يْ  اْلم  ْرش  مَ  النظم، فظ  َح  نمَ ف  «اْلم   من الكايفَ القدرَ  حاز فقد الشرَح  وَفه 

 .جهله الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول

 طائل ال ائلمس يف يستطرد ولم اللفظي، للخالف الحاوية المسائل عن اكثيرً  المؤلَّف هذا ابتعَد 

 .عمل عليها ينبني ال أو ،منها

 مية،الكال القبايا من األصول وتجريد ،صياغةال وتجديد العبارة، سهولة على فيه ت  صرح

  .المعاصرة والتطبيقات التمثيل ومن ،بالوحيين االستشهاد من واإلكثار

 بين النظر وجهات وتقريب ألمة،ا توحيد أسباب من يكون أن الكتاب هذا نم وآمل أرجو

 امقاصًد  وجزئية كلية اإلسالم لفهم أصول   من ىحو لما  به جدير وهذا ،وقياداتها علمائها

 النوازل.و والخالف واألولويات الموازنات لفقه اًل يوتأص ،ووسائاًل 
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  شرحه: مصادرو النظم عن نبذة

 اهلل رحمه-زيدان مالكري عبد للدكتور الفقه أصول يف الوجيز كتاب هو النظم هذا أصل

 أن أيتر ما إال باألبوا غالب يف ترتيبه على وجريت فيه المسائل أهم نظمت حيث ،-تعالى

 .نظري وجهة من األحسن أنه أساس على ترتيبه أعيد

 لفهم وقواعد اجًد  مهمة مسائل فأضفت به، يف   لم الكتاب أن رأيت ما ذلك على زدت ثم

  العصر. يقتبيه ما تناسب اإلسالم

 ،ةواألصولي الفقهية لقواعدا موسوعة هو يف الزيادات والشرح إليه رجعت مرجع أهم وكان

 .المعروفة بمعلمة زايد

 منهج تخريج األحاديث:

 ه]ق[علي والمتفق ]م[ ومسلم ]خ[ فالبخاري بالترميز، هجخر  أذكر الحكم على الحديث، ثم أ  

 وموطأ ]جه[ ماجه ابن وسنن ]ن[ النسائي وسنن ]ت[ الترمذي وسنن ]د[ داود أبي وسنن

 ابن وصحيح ]مه[ خزيمة ابن وصحيح ]مي[ الدارمي وسنن ]حم[ أحمد ومسند ]ط[ مالك

 ومسند ]بز[ البزار ومسند ]زهـ[ المبارك البن والزهد ]ك[ الحاكم ومستدرك ]حب[ حبان

 لرزاقا عبد ومصنف ]هق[ البيهقي وسنن [سف] يوسف ألبي واآلثار ]حنيفة[ حنيفة أبي

 يالطيالس داود أبي ومسند ]مع[ راشد بن معمر وجامع ]شيبة[ شيبة أبي ابن ومصنف ]رز[

 ن[]ك للنسائي الكبرى والسنن الطبراين]طب[ ومعاجم ]يعلى[ يعلى أبي ومسند ]لس[

 هق] اإليمان شعب يف والبيهقي ]قطن[ الدارقطني سننو ]خد[ المفرد األدب يف والبخاري

 ومسند ]قض[ القباعي الشهاب ومسند ]طي[ للخرائطي األخالق مساوئ أو ومكارم ش[

 ]بش[ بشران ابن أماليو []طحالطحاوي يف شرح معاين اآلثارو ]ف[ للديلمي الفردوس

 المقدسي]مخ[. البياء ومختارات

 آمين. والعلماء خصوًصا. ،عموًما المسلمين وأهل به ينفعنا أن سأل  أ واهللَ 

  الوكيل. ونعم حسبنا وهو
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 افتتاحية

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .

10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16. 

ــــــ    ـــــــ ـ    َ  ُ ــــــ   ـــــــ ــــــ   َأُقـ ـــــــ ــــــ   ا َراِجـ   ا ِإَلِهـ
 ُِ ــُ  ـــــــــــ  ِ     ـــــال ــُ ــ  ُ  ر َِس َي ـــــــــــِس اَر  يـــــَ

ُـــــ   ـــــِس ِ ُر ــــــــــــــَ  ُح  ِ  ـــــ  ُـــــَ  ـــــ  ـــــَ ُ َوال  ا ل
تُ   ــــَ ــــ  ــــَ ُ  ُْ َوال ــــــــــــ  ت ل  الُــــــــــــ   ثــــُ
ا ـــــَ ا  ـــــَ ح  َأ  ـــــَ ِر ق ـــــ    ـــــ  ال ـــــِ حد   ـــــ  ُـــــَ  ـــــُ  ر

ِ   ـــــــِ   َ ر  ـــــــِ ِ لـــــــِ َوآ ابـــــــِ  ِ  َأ ـــــــ  ـــــــَ
ُ ــــــــــُ   ِ  ُل ِ    ا   َما ال     ُحَ  ـــــَ  َوَ عـــــ 
َحا ُ  ـــــــــــــِ َن رــُ شــُ   جــُ   َأن  يــَ ُ  َأر   َورــِ ـــــ 
َرر   َ  الـــــح  ِ  جــُ ــ  ـــــَ   رــِ ُ   ــِ ـــــ  عـــــ   جــَ ــَ

  ُ رع لـــــِس ـــــ  ـــــَ ـــــَ  َوَرا ـــــِ ُل  ـــــُ   عـــــِ ـــــ   َوالـــــ 
َ اِ  ُ  لع ِإَ ا َ  ــــــَ    ــــــَ ا ـــــــــــــــِ  َوبــــــَ

ُ   ـِ    ا ـــــَ حِس   ـَ ـَ   َقىــــــــــَ  يـَ ـــــَ  الـ  ـــــِ
ــــَ    ــــ  ر َح  ال ُُُ  رـــــَ ــــ  ا ِ ل ي  يــــَ ـــــد  َوظـــــَ

ُم   َ ِ    ــــــــــ   ب  ُ  ََُ َ ا  َ ح  ِل   ُِ َل  ْ  ا َوا ـــــــــ 
َ  ـــــــــــــ   ِ  رــَ ــِ    ــَ ــ  َُا رــَ ــ  ــُ    َورــَ  قــَ
 ُِ ُ   ــــِ   الــــ  ــــَ ــــ  َ  ـــــُ عــــُ ــــِ   َ بــــ    ــــَ ــــ  ــــَ

 

 

 ِ ّ ـــُح ــــ ـ ـــ   ــــ ـــَي َبـ ـــاِب ـ ـــَ ـ ــــ ـ  ِ ـــُ  ِإ ـ ـــا اب  ــــ   َأَ ـ
عــــــَ ــــــِس ــــــ   ُ ا رــــــُ شــــــَ ــــــِس ُِ ا لــــــِ رــــــُ  أَلجــــــ 

َن َ ىـــــــــــ  ـــــَ ُ  ُ  ـــَ ـــُ   ا  ـــَ َُايـــــَ ي  الـــ  ـــَ  كـــــُ
ــــــــــــــــــبَ  َ  ُ ـ َ  َج   د َيشـــــــــ   َ   َ ِ  دس َ   

ا ــَ ا  ــَ ُ  َأي   ــُ ــــــــــــــــــ   َوِرــــــــــــــــــ   َرَ ايد ِ   
َُ ـــــِس ِ  ــــِ ا ل ــــُ   ــــَ  ا َوَأِـــــــــــــ   ــــُ   ــــَ  ــــَ   آر  ر

  ِ ُ  ـــــــــــــُ   ِل الـــــ  ُد لِس ـــــــــــــُ ـــــ   كـــــَ ـــــَ ـــــَ
َحا َ يـــــِس ا رـــــُ عـــــ  ارـــــِ لد جـــــَ ـــــ  ِي بـــــِ   ِ َ ـــــ 

ِم    ْ  ُرىـــــــــِ  ـــــَ   لـــــِس ُ   ُرِ  ـــــَح  ال َ ُـــــــــَ
  ُ ـــــِ ا  ـــــَ ـــــَ  ُ  ر ـــــ  ـــــُ  ُع ل ـــــ  ـــــِ  ُع و   ـــــ   خـــــَ 

ا رع رــَ   ُُ ــــــــــــــــــَ  ُ  ُي  َو   َ ايــِ ا ِـــــــــَ  َلهــَ
حِ  ـــــاِ  ال َ    ـــــَ ـ ـ َِ ـــــ    ــــــ ق   ِ ـ ـــــَُ ـــــح  َ ـ  َ َ ـ

ــــــــــَو    َُ   ـ  ِ َ َ   ِرَ  ال  ــــــــــلسد ِل   ــــــــــَ ـ  َ  ُرـ
  ْ َُ َ اَر  جـــُ ـــــ     ـــِ   الـــ  ـــَ ـــ  ـــَ  يـــَ ـــ    ـــُ
ــــــِ    ُ  َول ــــــ  ْ  َوَريــــــ  ــــــَ   ل َُ ةــــــ  ــــــِ  رــــــَ

ُِ وَ  شـــــــــ  َُ َ  ال  ِو َ      َِ اِ  ال  ِ يـــــَ  ِ    ا  
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 مدخل

(1)

ُيَ .17 َ ـــــ  ــــــــــــــَ   ُ  َرا ا    ُُ ُ َغ    َبَ    ِ    
 
 
 

ـــ  ـ ـــ د ـــ اِيـ ـــت  َوَبـ ـ ـــ-    ـــ سِ     ِ ـ ــُُـ -اَ َ ـ ـ   ُ ِ ل 
 
 
 

 ۆئ ۆئ) ى:تعال قوله ومنه ،الشيء أسفل وهو اللغة: يف )أصل( لفظة تعريف إلى البيت شيري

 24 إبراهيم:] ( جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) تعالى: وقوله ،[

 سق  وإذا الشجرة، عليه تقوم الذي األس   هو األصل أن يعني هذاو ،[5 الحشر:] (ڤ

 إليه تنديس ما هو :وقيل غيره، عليه يبنى ما أنه:ب األصل عرفوا ولهذا فوقه، ما سق  الشيء أس

 ةمعرف أثمر ما كل هو :وقيل ،غيره عنه يتفرع ما هو :وقيل إليه، المحتاج هو وقيل: ،الشيء

 .غيره حكم به عرف ما األصل :وقيل غيره، عليه دل ما هو :وقيل ،عليه هَ بَّ ونَ  شيء

 قدو ثمرة  عليه بن  ينْ  ولم ،ألفاظ اختالف مجرد والخالف متقاربة، كلها األلفاظ وهذه

 (.األصح يف) بقولي: إليه اإلشارة على اقتصرت  

 هم:كقول ،امعنويً  أي :اعقليً و الشجرة، كأصل ايً حس االبتناء يأتي أي (وعقاًل  احًس ) وقوله:

 .معنوي هنا فالبناء "حنيفة أبي أصول على كذا مسألة يف هادهاجت فالن بنى"

 التالي. بالبيت والثاين: األصح...، على ذكره :األول متعلقان، له (ذكره) :وقوله

(2)

، َ  ع  رَ  َُا ُ  ُ  .18 ُِ  َراِج د َ ُــــــــ   ِح ُر ــــــــ 
 
 
 
 

ابـــــِ   ْد،قـــــَ ــِ ـــــ   َح ل ــِ ـــــح  ُـــــَ  يِ َول ا ـــــــــــ   ِح  ـــــَ
 
 
 
 

                                 
  (.24 /1. البحر المحي  يف أصول الفقه للزركشي )8نهاية السول شرح منهاج الوصول لإلسنوي ص (1)

 (.26/ 1يف أصول الفقه للزركشي ) . البحر المحي 8نهاية السول شرح منهاج الوصول لإلسنوي ص( 2)
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 األربعة: المعاين هذه أحد به يريدونو واألصول الفقه علماء عند (األصل) لفظ ذكري أي

 ال الحقيقة هو السامع عند الراجح أي: الحقيقة، الكالم يف األصل كقولهم: الراجح،-1

 المجاز.

 وسيأتي  له المزيل يوجد حتى كان ما على كان ما بقاء األصل كقولهم: المستصحب،-2

 .األحكام أدلة من كواحد   بابه يف توضيحه

 األصل. خالف على للمبطر الميتة إباحة كقولهم: ،القاعدة-3

 :أي الفقه أصول ومنه دليلها، أي: والسنة الكتاب من المسألة هذه أصل كقولهم: الدليل،-4

  أدلته.

 :اآلتي- المشهورة بالمعاين اكتفاءً  مهاننظ ولم-لألصل د  ر  تَ  التي المعاين تلك إلى يبافو

 ال أنه يريدون األصل. خالف على الخارج بخروج الطهارة إيجاب كقولهم: التعبد،-5

  القياس. إليه يهتدي

 كذا. من المسألة أصل الفرضيين: كقول المخرج،-6

 .-اهلل شاء إن سيأتي كما-القياس باب يف وهذا ،عليه والمقيس-7

 زءالج وبقي الفقه( هو:)أصول إضايف مركب من اجزءً  باعتباره لألصل التعريف وهذا

 :التالي البيت يف المركب من الثاين

(1)

ـــ ُ  .19 ِ ــــــ   لِ  ِبـــ  لُ  َ]َوال      ـــَ  ِ بَ   ـــُ  د  ُيش 
 

قد طُ     رِ  حع  ـــــــــــــَ  َ ش  رُ    [ ( 2)يِ ُ    ـــــَ  ل  لَ  ُُ
 

 لمكتسبا العملية الشرعية األحكامب العلم :وهو ،األصوليين عند الفقه تعريف   البيت هذا يف

 .التفصيلية األدلة من

                                 
 (.34/ 1( البحر المحي  يف أصول الفقه للزركشي )1)

 ( البيت من الكوكب الساطع للسيوطي وهو االقتباس الوحيد يف النظم. 2)
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 والقطعيات. للظنيات اإلدراك مطلق هو :ملفالع

 وهو اللغويين تعريف وهذا ،عنه نفيه أو ألمر، أمر إثبات وهو حكم، جمع :األحكامو

 يغني اْلمً ع   وبكونه ،اشرعيً  بكونه تقييده عنه يغني األصوليين عند تعريفه ألن هنا  المطلوب

 النسبة. اكإدر وهو: المناطقة تعريف عن

 حسية،وال العقلية، به وخرجت وضعية، أو تكليفية، سواء الشرع  إلى منسوب أي الشرعية:

 والتجريبية. واالصطالحية،

 األخرى. والعلوم واألخالق العقيدة منه وخرج والمعامالت، العبادات يف أي العملية:

 به رجفخ ،واالستنباط االجتهاد طريق عن األدلة من المستفاد العلم أي :األدلة من المكتسب

 الوحي، من ألنه األنبياء  وعلم ،ظالمحفو اللوح من ألنه المالئكة  وعلم أزلي ألنه اهلل  علم  

  األدلة. من وليس المجتهدين من مستفيد ألنه  المقلد وعلم

 التي ة،اإلجمالي األدلة به وخرجت فرعية، مسألة كل إزاء الواردة الجزئية األدلة أي :التفصيلية

 ...الخ.اإلجماعو والسنة كالكتاب بصددها نحن

 ال هاءوالفق اللغويين عند تعاريف وللفقه اإلضايف، المركب من الثاين الجزء تعريف وهذا

 :فهو ،ااصطالًح  الفقه أصول تعريف يف ونشرع .تهمنا

اِ رُ  .20 َُ قُ الــــل ــــــــ ــــل  ُثــــ ا ِ شَ ي  ا    َر  ــــُُ
 

ــــ  ـ ــــَواِ ج  ــــ    ا ُ ِ َهـ ــــت د  ِ ـ ــــِلـ ـ ــــُحقُ يَ  ا   ـ  ُ 
 

 يف األصوليين عبارات فاختال بعد-ااصطالًح  الفقه أصول على يصدق الذي التعريف أي 

ر   أنه: هو-ذلك
ستنب     ،منها ستنباطاال وطرق ،األحكام َمَصاد    .به يتعلق وما الحكم وم 

ر  ف
 هي وهذه ه،رصدو ومكان ومرجعه، ومنبعه، أصله، الشيء: رومصد مصدر، جمع :َمَصاد 

 السنة، ومصدر ،القرآن مصدرك لتشريع،ا ومصادر ،الجملة حيث من االستدالل مرجع

 لخ.المصلحة...إ ومصدر القياس، ومصدر ،اإلجماع ومصدر
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 بفعل المتعلق تعالى اهلل بخطا وهو: الشرعي، الحكم والمقصود حكم، جمع :األحكامو

 .الوضع أو التخيير أو باالقتباء المكلف

 من الحكم طااستنب يف بها ويسترشد المجتهد يسلكها التي القواعد أي :منها ستنباطاال وطرق

 والحقيقة والمشترك، والعام، كالخاص، اللغوية: األصولية القواعد طريق :وهي مصادره،

 والمشكل، والخفي، والمحكم، والمفسر، والنص، والظاهر، والكناية، والصريح والمجاز،

 والمخالفة. واالقتباء، ،والموافقة واالشارة، العبارة، وداللة والمتشابه، والمجمل،

ـك المقاصدية: القواعد وطريق   قواعدو ،ي  ـاإلسالم ل لتَّـْشــر ْيـع   ــة  امَّ اْلـَعـ اْلَمـَبـاد ئ   د  َقَواع 

د  و ،العامة المقاصد ْيح   َواَزَنة  اْلم   َقَواع  د  و ،اْلَمَصال ح   َبْينَ  َوالتَّْرج  يَّة اْلَقَواع 
د  َتَعل قَ  اْلَمَقاص   ةاْلم 

دو ،ب اْلَوَسائ ل   د   َقَواع  ْينَ  َمَقاص  ف  َكلَّ د  و ،اْلم  د   َعن   اْلَكْشف   َقَواع  د  و ،اْلَمَقاص  د   َقَواع   ف يْ  اْلَمَقاص 

ْجت َهاد  
 
 .اال

 والتراجيح. التعارض دفعو النسخ قيوطر 

ستنب      جتهد،ي وفيما االجتهاد، شروط من به يتعلق وما المجتهد هو :به يتعلق وما الحكم وم 

 النوازل. مع والتعامل والفتوى، ،وأسبابه والخالف والتقليد، يجتهد، ال وفيما

ــ21 ــ   َلـ ــِعـ ــاِ ـ ـ ــش  ـــ َو  ِ . َوالـ ــ   ا   ــحع ِ ـ ـــ  اِ ـ
 

ــ َ   ُِِ  ِلـ ــ ــ  ـ ـــ ـــ ـ ــع  ـــ ـــــيِ َوَ ـ ــَ ـ ـــ ـــ ـ ــ   ـــ ـــ ــُ  َيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــَحُ  اب  ـــ  ـ
ــــ .22  نَ  ل  ُهــــــــــــ َ َوَقــــــــ   ــــُ ــــ   ْ   ُرــــَ  ِس  ِ ــــل ــــَُ

 
ِ ـــِهــــــل  ُعــــــَكـــ  َُ  َ   ـــُ  ـــ نَ َ ـــ   ـــَ ـــــــــ    ـــُ ـــ    َلـــ  

 
  :مرحلتين خالل من األصول علم ونشأة تاريخ على البيتين يف الكالم 

  :التدوين قبل ما مرحلة األوىل:

 كاآلتي: زمنين، إلى نقسمها أن ممكن وهذه

 نع يغني الذي الوحي لوجود األصول علم إلى حاجة وجدت ال الفترة هذه ويف :النبوة زمن-1

 القرآن. أو-- النبي يقومه ،الصحابي اجتهد ولو الوحي، ه  م  و  قَ ي   النبي اجتهد ولو االجتهاد،
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 الشافعي بتدوين وتنتهي ،-- النبي موتب تبدأ المرحلة وهذه :النبوة بعد ما زمن-2

 بعواط التي لسليقةل األصول  علم تدوين إلى كذلك حاجة تكن لم المرحلة هذه يفو للرسالة،

 عليها، حافظوا التي والفطرة ،اإلسناد إلى الحاجة وقلة ،واللغة السليم الفهم يف عليها

 لنوازلا من كان وما ،دليله عرف ما يف يفتون أنهم وذلك الفقهية، المجامع يشبه بما فاجتهدوا

 سمدار أسسواف  البلدان يف توزعوا وربما فيها، بإجماع خرجوا وربما ،لنقاشها نيجتمعو

 بن داهللوعب ،الشام يف الدرداء أبيو ومعاذ الكوفة، يف مسعود وابن ،موسى وأبي ،كعلي فقهية

 اوْ ن  كوَّ ف مكة، يف عباس وابن المدينة، يف وعائشة... وأنس وجابر وابنه وعمر  مصر يف عمرو

 يف وتمحورت ،وتابعوهم التابعون عليها مشى ،واضحة مناهج وال  كَّ وَش  فقهية، مدارس

: ما يف كبيرتين مدرستين  تاوىوف اآلثار إلى يعود وجذورها ،المدينة يف الحديث أهل بعد 

 إلى يعود وجذورها ،العراق يف الرأي وأهل الخطاب، بن عمر قباء وباألخص الصحابة

  مسعود. بن عبداهلل

 المسائل ومحدودية ،الخالف لقلة التدوين إلى يحتاجون يكونوا لم الفترة هذه وطول

 رسته.ْد مَ ل   كل   فيها ينتصر التي والمناظرات الجدل، قلةو المستجدة،

 :التدوين بدايات مرحلة الثانية:

 لعلماءا وانقسم الجدل، صوت وارتفع ،والفقه والتفسير الحديث فهم يف الخالف كثر عندما

َخل   وكثر وحديث، رأي أهل إلى  يف وقواعد االستنباط، مناهج تدوين إلى الناس احتاَج  ،الدَّ

 باإلمام التدوين َح تَ فتَ ي   أن اهلل اختار-احتياجه عصر ولكل-النصوص وفهم االجتهاد،

َنه من أول فهو (ـه204)تالشافعي  وكتاب الرسالة،) كتبه: من جملة يف ذلك وكان امكتوبً  دوَّ

 وكتاب ،العلم جماع وكتاب ،االستحسان وإبطال الحديث، واختالف القرآن، أحكام

 والمنسوخ( و)الناسخ ول(الرس كتبه:)طاعة يف حنبل بن أحمد تلميذه وتاله (القياس

 و)العلل(.
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 مْ وي  
 وعدم يف،التأل يف والتكرار والتداخل الكالمية، المسائل غياب الفترة: هذه يف َح لمَ ي   أن ن  ك 

 فيها. المختلف لألدلة التعرض

 بناؤه، دي  وش   أركانه، وتوطدت العلم، هذا بناء عليها قام التي األولى، اللبنة الخطوة هذه وتعتبر

  يديك. بين التي المنظومة هذه زمن إلى هذبوي   مسائله على زاد  وي   يتطور، وظل

 ال:فق باعتبارات وذلك التأليف يف طرائق عدةَ  الفقه أصول علم خَذ اتَّ  المرحلة هذه بعدو

ـــَ ــــارِ َ ِ اب   .23 ـــِ ـ ـــَأل   ــــح  قَ  حد ــــم  َ ــــرَ  ـ اــــ ُ ـ  ــــ  
 

ُِ ــــــ  ــــــَ   ْد  ــــــ  بــــــَ ــــــِ   د طــــــَ  فُ  ــــــ  ُــــــــــــــَ يُ  َح
 

 اعتبارب منها مختلفة: باعتبارات الشافعي اإلمام بعد الفقه أصول علم يف التأليف تم أي

 هامنو (،إباضي ،زيدي جعفري، ،ظاهري حنبلي، شافعي مالكي حنفي) :الفقهية المذاهب

 وطريقة ،ورالجمه أو المتكلمين طريقةو ،الحنفية أو الفقهاء طريقةكـ) التأليف طريقة باعتبار

 وطريقة األصول، على الفروع تخريج وطريقة ،الطريقتين بين الجمع أو المتأخرين

 كتب ألفتف األصولي  التأليف يف الكالم وعلم عقيدةال تأثير باعتبار منهاو المقاصديين(،

 ىوأخر للماتريدية، وأخرى للمعتزلة، وأخرى ألشاعرة،ا) عقيدة من تنطلق عقدية أصولية

  .(الكالم علم عن مجردة أخرىو للشيعة،

  :كاآلتي امختصرً  اشرًح  بشرحه نقوم ثم اتفصيليً  امخططً  ونبع
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 حولها ما سرعان ولكن المحتدمة، الخالفات من الحد هو األصول لتدوين الداعي نَّ إ قلنا

 المذاهب كل يف أصولية كتب فألفت الفقهية، مذاهبهم لنصرة أداة إلى المذاهب أتباع

 ،الظاهري المذهبو الحنبلي،و الشافعي،و المالكي،و الحنفي، المذهب على المتبوعة

 طينوالمتوس المبتدئين مستويات على بناءً  تنوعتو واإلباضي، والجعفري، والزيدي،

 اختالف على بناءً  الواحد المذهب أصحاب بين الساللم هذه اختلفت وربما ،والمنتهين

 الحنفي. المذهب يف (هـ370الجصاص)ت أصول المذهبية الكتب وأقدم البلدان،

يالتصنيف األصول

حديثة

مراكز أبحاث

موسوعات

أكاديمية

ماجستير

دكتوراه

ترقية

باعتبار 
الخلفية 
العقدية

معتزلة

أشاعرة

ماتريدية

شيعة

مجردة من 
الكالم

باعتبار 
طريقة 
التأليف

الفقهاء

المتكلمين

الجمع بين 
الطريقتين

تخريج 
الفروع على

األصول

المقاصدية

باعتبار 
المذاهب 
الفقهية

مالكي

حنبلي

ظاهري

حنفي

شافعي

جعفري

زيدي

إباضي
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 االنحطاط روعص تجاء ثم المجال، هذا يف تأليفية نهبة والسادس الخامس القرنان وشهد

 الفقه أصول يف مجددين من تخل لم أنها مع ،الزمن من اردًح  األمة على وخيمت والتقليد،

 بن محمد واإلمام (ـه790الشاطبي) إسحاق أبي اإلمامو (ـه660)تمالسال عبد بن كالعز

 صالحم يف األحكام قواعد )كتابه يف بالمصلحة اعتنى فقد األول أماف (ـه1250الشوكاين) علي

 والمصالح المقاصد بين الترجيح منهج دوقعَّ  الشرع، يف أهميتها وأثبت فدرسها األنام(

 هذاو-واألولويات الموازنات بفقه تأخرينمال عند عرف ما وهذا-والجزئية الكلية عية،الشر

 االستدالل. أصول من أصاًل  المصلحة يرون ال والشافعية شافعي ألنه التقليد عن خروج

 قات،المواف كتابه من الثاين المجلد له أفرد حيث المقاصد لعلم المؤسس فهو الشاطبي وأما 

 ولاألص يف منها يستفاد منهجية مقدمة عشر ثالثة وصاغ مقاصدي بنفس األصول َب تَ وكَ 

 األخرى. والعلوم

 ذيال التقليد صنم ومحطم النهبة، عصر لبدايات االجتهاد، لواء حامل فهو الشوكاين وأما

 أن أثبتو مؤلفاته، شتى يف هذا تجلى وقد ،مجاالتها شتى يف ضعفت حتى األمة على جثم

 وخدمت والتفاسير السنة دونت حيث للمتقدمين يكن لم ارً تيس رَ سَّ يَ تَ  للمتأخرين االجتهاد

 والترجيح. المقارن   األصول   س  فَ بنَ  فكتب العلوم،

 

 ق،طرائ خمس أشهرها متعددة، طرائَق  الفقه أصول يف ومؤلفاتهم أبحاثهم يف العلماء سلك

 اآلتي:ك نجملها

 من نقل ما مقتبى على األصولية القواعد تقرر طريقة وهي )الحنفية(: الفقهاء طريقة-أ

 يالت القواعد وضعوا الطريقة، هذه على كتبوا الذين العلماء أن أي المذهب، ةأئم عن الفروع

 عنهم ورد ما ضوء على لألحكام، واستنباطهم اجتهاداتهم، يف الحظوها قد أئمتهم أن رأوا

                                 
َقاَرن  للدكتور عبد الكريم النملة)1)  اْلم 

ْقه  ول  الف  ْلم  أ ص  ب  يف ع  َهذَّ  (.1/59( اْلم 
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 هي لهذاو الفقهية  للفروع تطبيقية دراسة ألنها الفقهاء بطريقة وسميت فقهية، فروع من

 اتابعً  الفقه وليس للفقه تابعة طريقة ولكنها التطبيقات، رة  ثْ وكَ  بالفروع ألصق ونهجها ،ليةمَ عَ 

 منها: كثيرة، كتب الطريقة هذه على لفأ   وقد ،لها

 الماتريدي. منصور ألبي الشرائع مآخذ-1

 الكرخي. الحسن ألبي األصول يف رسالة-2

 الجصاص. بكر ألبي األصول يف الفصول-3

 الدبوسي. زيد ألبي األدلة تقويم-4

 البخاري. العزيز لعبد األسرار كشف مع مطبوع البزدوي، أصول-5

 الصيمري. اهلل عبد ألبي الخالف مسائل-6

 السرخسي. بكر ألبي السرخسي أصول-7

 السمرقندي. بكر ألبي األصول ميزان-8

 النسفي. اهلل عبد البركات ألبي المنار-9

 :الجمهور)المتكلمين( طريقة-ب

 تهافمخال أو موافقتها إلى االلتفات دون باألدلة مدعمة األصولية، القاعدة وضع وخالصتها

 ،قليالع االستدالل إلى الشديد الميلب يمتاز بحت، نظري اتجاه فهو هب،االمذ أئمة لفروع

 أشبهت ذابهو الفقهية، الفروع عن األصولية المسائل تجريدو ،والمناظرات الجدل يف البس و

 ألنه هورالجم بطريقة وسميت ،المتكلمين قةبطري طريقتهم سميت لذلك الكالم، أهل طريقة

 والمعتزلة، والظاهرية، والحنابلة، والمالكية، الشافعية، علماء وهم الجمهور عليها سار قد

  والتنظيم. الترتيب حيث من وذلك

 :ةالمتبقي الثالثة المذاهب على مرتبةً  الطريقة، هذه على ألفت التي الكتب بعض وهذه

 المالكي: المذهب 

 الباقالين. بكر أبي للقاضي االجتهاد طرق ترتيب يف واإلرشاد التقريب-1



 

 15 

 

 الباجي. الوليد ألبي كلها- والحدود واإلشارة، األصول، أحكام يف الفصول إحكام-2

 .الحاجب البن والجدل األصول علمي يف واألمل السول منتهى-3

 .المالكي لحلولو الجوامع جمع شرح الالمع البياء-4

 القرايف. الدين لشهاب الفصول تنقيح شرح-5

 .للقرايف المحصول شرح األصول نفائس-6

 للمازري. البرهان شرح-7

 الشافعي: لمذهبا 

 لكبير،ا الشاشي والقفال الصيريف، اإلمام الرسالة هذه شرح وقد الشافعي، لإلمام الرسالة-1

 وغيرهم. الجويني، محمد وأبو

 الشيرازي. إسحاق ألبي والتبصرة اللمع، وشرح ،اللمع-2

 الحرمين. إلمام والورقات والتلخيص، ،البرهان-3

 السمعاين. البن األدلة قواطع-4

 للغزالي. القياس وأساس ،الغليل وشفاء والمنخول، ،المستصفى-5

 برهان. البن األصول إلى الوصول-6

 لآلمدي. األحكام أصول يف األحكام-7

 .للرازي المحصول-8

 .للبيباوي األصول علم إلى الوصول منهاج-9

 للزركشي. المحي  البحر-10

 الحنبلي: المذهب 

 يعلى. ألبي العدة-1

 الخطاب. ألبي التمهيد-2

 عقيل. البن الواضح-3
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 .قدامة البن المناظر وجنة الناظر روضة-4

 النجار. البن المنير الكوكب شرح-5

 النملة. مالكري لعبد ،الناظر روضة بشرح البصائر ذوي إتحاف-6

 :(الطريقتين بين الجمع) المتأخرين ريقةط-ت

 ظفروال – الجمهور وطريقة الحنفية طريقة-الطريقتين بين الجمع على الطريقة هذه تقوم

 النقلي لالدلي يسندها التي المجردة األصولية القواعد بتقرير فتعتني المسلكين، بمزايا

 يف يدةمف الطريقة هذه أصحاب مؤلفات فجاءت الفقهية، الفروع على هايطبقت مث ،قليوالع

 ناءاستث بدون المذاهب مختلف من جمع الطريقة هذه اتبع وقد األدلة، وتمحيص الفقه، خدمة

 يلي: ما الطريقة هذه كتب أهم ومن الحنفية، فيهم بما

 ي.تاعاللس األحكامو البزدوي أصول بين الجامع النظام بديع-1

 كتاب يف التفتازاين شرحه وقد الشريعة، لصدر التوضيح وشرحه الفقه، أصول تنقيح-2

 ." التلويح " سماه:

 .رث  ك   شرحه وقد السبكي، ابن تاجلل الجوامع جمع-3

ث ر شرحه وقد الهمام، ابن الدين لكمال التحرير-4  .ك 

 تابك يف األنصاري شرحه وقد الحنفي، الشكور عبد بن الدين لمحب الثبوت ملَّ َس م  -5

 ." الرحموت فواتح " سماه:

 األصول: على الفروع تخريج طريقة-ث

 مذاهبال أدلة بعض إلى اإلشارة مع المسألة، يف األصوليين خالف ذكر على الطريقة هذه تقوم

 رب  هو: منها والغاية الخالف، بهذا المتأثرة الفقهية المسائل من عدد ذكر ثم المختلفة،

 تلفاخ التي المسائل إال الطريقة هذه على المؤلفة الكتب يف ذكري   وال باألصول، الفروع

 فل  أ   وقد ،فيها يرد فال الفظيً  الخالف كان إذا أما ثمرة، له معنوي فيها والخالف فيها، العلماء

 منها: كثيرة، مؤلفات الطريقة هذه على
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 ." شافعي " للزنجاين األصول على الفروع تخريج-1

 ." مالكي" للتلمساين األصول على الفروع بناء إلى الوصول مفتاح-2

 ." شافعي" لإلسنوي األصول على الفروع تخريج يف التمهيد-3

 ." حنبلي " اللحام البن األصولية والفوائد القواعد-4

 المقاصدية: الطريقة-ج

 نم شرعها التي التشريعات من يريده الذي وما الشارع مقاصد إبراز على تقوم يقةرالط هذه

 حظيت دوق بها، األحكام تعلق يف وأثرها المكلفين، مقاصد ودراسة والتفصيل، الجملة حيث

 الفقه. أصول يف منظومة إليه تسبق لم بما الطريقة، هذه من وافر بقس  المنظومة هذه

 يف الموافقات" :كتابه يف المالكي الشاطبي إسحاق أبو اإلمام هو الطريقة هذه أبدع من وأول

 حون تنحو العلوم بدأت الحديث العصر ويف الفقه، أصول من جزء أنه على "الشريعة أصول

 عدهوب الشريعة( مقاصد )علم مسمى: تحت عاشور بن الطاهر فألف واالستقالل، التوسع

 طورهت إلى أدى مما العربي برالمغ يف وخاصة ،تخصصية أقسام له وفتحت ،الفاسي عالل

 يفالتأل يف عمل ث  حَد وأَ  مؤلف، مئة من أكثر على تزاد حتى فيه ليف  التآ وَكث َرت   وازدهاره،

 معلمة من المقاصدية القواعد قسم تحت وضع ما فائدة وأكثره وأوسعه الموضوع هذا يف

  زايد.

 لتوص التي االستدالل مناهج يف يبحث :فاألول ،آخر علم الكالم وعلم ،شيء األصول علم

 تعرف لتيا ألدلةا يف يبحث :والثاين ،والسنة الكتاب نصوص وتفسير عملي شرعي حكم إلى

 بما ف  متص ر،مؤث صانع إلى وافتقاره م،العالَ  ثوبحد ملْ الع   إلى والموصلة وبصفاته، باهلل

 نزَّ م   ،الصفات من له يجب
 تأييدهمو الرسل بعثة على قادر ،للذات صفةً  تخيله يستحيل عما ه 

 والفلسفة. المنطق علم طريق عن هذا كل وإثبات  بالمعجزات
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 تقوم وال لسليمة،ا المنهجية على ليست دخيلة مسألة الفقه بأصول الكالم علم مزج فمسألة

 والفلسفةَ  الجدل علمَ و المنطق علمَ  األصول إلى معه استجرَّ  قدو الموضوعية، على

 بعد. فيما والتصوَف 

 ؟كان وكيف ؟الخل  هذا تم متى إذن 

 كانت عيالشاف اإلمام افتتحها التي التدوين بدايات مرحلة يف المؤلفات أن الذكر أسلفنا كما

 مت حتى هنيهةً  إال األمور تلبث لم ولكن ساحاتها، عن وغائبة الكالمية، المسائل من خالية

 اآلتية: المراحل على الكالم يف ألصولل تام دمج ثم ،تداخل   ثم تطعيم  

 مين:لْ الع   بين المزج بذور األولى: المرحلة-1

 بمسائل إال المزج يكن لم حيث (ـه235) إلى الثاين القرن بدايات من الفترة هذه تحديد يمكن

 الفروع أحكام يف المجتهدين من الحق" أن: يرى كان (ـه218 )ت المريسي بشر فهذا كبذور

 ."اآثمً  ويكون مخطئ، فهو عداه وما واحد،

 وكذلك والقياس، اإلجماع حجية نفى من أول (ـه231)ت المعتزلة من النظام وإبراهيم

  والظاهرية. واإلمامية الخوارج

 آرائهم يف هؤالء اتكاء وكان ،ادينً  يسمى ال القياس أن يرى (ـه235العالف)ت الهذيل وأبو

 الكالم. علم هو

 التداخل: مرحلة الثانية: المرحلة-2

 هافي تفردت الفترة هذه ويف الرابع، القرن بدايات إلى (ـه235) بعد مما نحددها أن ويمكن

 من ثيرك إدخال على وعملوا الدولة)الخليفة( يف هرم أعلى إلى وصلوا حتى المعتزلة

-260) األشعري الحسن أبي بفعل المعتزلة علو وانتهى األصول، علم إلى معتقداتهم

 ـ(.ه330)ت الصيريف بكر أبو قاله كما السماسم أقماع يف وحجزهم حجمهم حيث (هـ324

(1)  

                                 
 (.4/194المقريزي)( خط  1)
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 التام: الدمج مرحلة الثالثة: حلةرالم-3

 علم يف اكليً  الكالم علم دمج تم بعده وما الرابع القرن منتصف من نحددها أن ويمكن

 (ـه415-325) الهمذاين رالجبا عبد المعتزلة قاضي نالقاضيي بفعل ذلك وكان ،األصول

 (1) لهم. فقةامو ال عليهم اردً  تأليفه وكان (ـه403-338الباقالين) بكر أبي السنة وقاضي

 الذي (ـه478 ت) والجويني (ـه418واإلسفراييني) (ـه406فورك)ت ابن النهج هذا وتابع

 جعل حتى الجميع من أكثر بشكل وتوسع (ـه505الغزالي) الجميع وتبع أكثر، بشكل توسع

م،الكال هو األصول علم منها يستمد التي األولى المادة
(2)

 الخالفات األصول يف فأ درجت 

 وهمية ال االفتراضات وَكث َرت   الكالمية، والخصومات العقيم للجدل اميدانً  وأصبح الكالمية،

 ت  م  تَ  ال واعتقادية، غيبية، قبايا ومناقشات العملي، المنهج عن االبتعاد إلى أدت التي

 الحاكم، مسألة المسائل: هذه أشهر ومن ،االعتقاد لأصو إلى تمت ال وربما بصلة، لألحكام

 قبل ألشياءا وحكم المعدوم، وتكليف يطاق، ال بما والتكليف العقليين، والتقبيح والتحسين

 قبل النسخو المنعم، وشكر مجتهد، من الزمان وخلو ويصيب، يخطئ والمجتهد البعثة،

 المسائل. من ذلك غير إلى ...راألم يف اإلرادة وشرط ،التمكن

 لىع بناء األصولي التصنيف يف االتجاهات اختلفت -ذكره سبق الذي -الدمج هذا وبعد

 نع ومجردة والشيعة والمعتزلة والماتريدية األشاعرة اتجاهات خمسة إلى العقدية الخلفية

 مفه الماتريدية وأما الحنابلة، ومعظم والمالكية الشافعية فهم األشاعرة فأما ،الكالم علم

 بقيتو الجارودية والزيدية اإلمامية الشيعة على أثرت ولكنها انقرضت والمعتزلة الحنفية،

 إليه ندعو الذي االتجاه وهو الخامس: االتجاه وأما األشاعرة، خصومهم عند تناقش قباياها

 دوق حقبته، يف كان ومن المؤسس بدأه كما الكالمية، القبايا من األصول علم تجريد وهو

 فيه اقمتف الذي الوقت يف الكالمية المسائل من األصول بتجريد ينادون العلماء من ثلة بقي

                                 
 .35-37( التجديد األصولي، إعداد جماعي بإشراف الدكتور أحمد بن عبد السالم الريسوين ص 1)

 .6. والمستصفى ص 60( المنخول للغزالي ص 2)
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 ومنهم األشعري، المالكي (ـه474الباجي) الوليد أبو هؤالء ومن المنطق، يف الكالم إقحام

 كتاب مقدمة يف ذكر حيث (ـه436المعتزلي) البصري الطيب بن محمد الحسين أبو

المعتمد
(1)

 ال أنهو العمد، كتاب شرحه يف واألصول الكالم بين خل  أنه تأليفه إلى الداعي أن 

 بحتة. منهجية دوافع من انطلقت التجريد إلى ودعوته ذلك يجوز

 يف األدلة قواطع كتابه: مقدمة يف ذلك ذكر كما (هـ489ت) السمعاين ابن المظفر أبو ومنهم

،األصول
(2)

 دعواتهم لقيت وقد ،...الشاطبي إسحاق أبوو قيمال وابن تيمية ابن ومنهم 

 صياغة أعيدت حيث الحديث، العصر يف العلمية النهبة بدايات مع طويل، زمن بعد استجابة

  التأليف. يف الموضوعية على بناءً  العلوم

 ة،الجزئي التخصصية الدراسات منحى ونحت العلوم، توسعت النهبة، عصر بدايات مع

 نف من جزئية داخل الدقيق، بالعنوان لها دخل ال أخرى مسائل تخل  ال التي والموضوعية،

عَ  العلوم من هركغي األصول علم وشأن ما،  سالةر جزئياته من جزئية كل يف تبتك   حتى توسَّ

 يكاد ال ولاألص تخصص يف الترقية أبحاث أو ،العليا الدراسات طالب أصبحو مستقلة، علمية

 ب   وقد إال اعنوانً  يجد
 ةالمتخصص األبحاث بمراكز ذروته التطور بلغ ثم إليه، قب  وس   ثح 

 ايدز معلمة عةوكموس الثمانية، المذاهب تجمع التي الموسوعات وإنتاج الجماعي، والتأليف

 42 يف صفحة ألف 25بلغت وقد م(2013يف) صدرت وقد واألصولية، الفقهية للقواعد

 .اموسوعيً  امجلًد 

ـــلِ  َ اِر د  ِر  .24 حد َ   َوَ ه  ـــَ ـــ ُ   ِ  ـــح   َ ا
 

ا ـــــــــــــِ   د ةــــَ لُ  َأو    ح   اَلهــــَ  حد َر ــــَ َ  ــــَ  اِـــــــــ 
 

                                 
 (.4-1/3( المعتمد يف أصول الفقه، المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين الَبْصري المعتزلي )1)

( المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاين التميمي 19-1/18صول)( قواطع األدلة يف األ2)

 هـ(.489الحنفي ثم الشافعي )المتوىف: 
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 أشياء: أربعة على-تأليفه أثناء العلماء واستند-مادته العلم هذا استمد أي

 الشرعية األحكامو ،الشرعية األحكام تفيد ألنها الشارع نصوص من أي (شارع من) قوله:.1

 رعف ءالشي على الحكم ألن تصورها  يتم حتى معرفتها من فالبد ،العلم هذا من الغرض هي

 تصوره. عن

 اأسسو من هم ألنهم والفتوى  االستدالل، يف الصحابة منهج من أي (صحب ونهج) قوله:.2

 ،التدوين زمن حتى بعدهم، جاء من بها يهتدي منارة آثارهم وظلت ،حقيقةً  الفقهية المدارس

 .المذاهب وتأسيس

 بها، نزل التشريع ألن العربية  اللغة من األصول استمدت وكذلك أي لغة( أو) قوله: .3

 .االستنباط طرق من األول الطريق يف وستأتي

 الثاين ريقالط يف مفصلة ستأتي التي الشريعة، مقاصد من استمد وكذلك أي (مقاصد) قوله: .4

 ة،الكالمي المسائل إدراج اعتبار على وذلك الكالم  علم بعبهم ويذكر ،االستنباط طرق من

  .الفقه أصول علم استمدادات ضمن نذكرها لم ولهذا منها، نتخلص أن التزمنا وقد

ارِ  ا ـــ  َ     اكَ َ هـــَ  .25  اَ  ـــــــــ  ـــرُ  اعـــ  جـــَ
 

ــــــ    ــــــُ َأب ــــــَ   ُ َ ا  ع ــــــَ ــــــَ   ع َأر   ــــــَ  ح  ق ــــــُ ــــــِس   ا 
 

 بةمرت أبواب أربعة على ابديعً  اتقسيمً  المقسم األصول، ألبواب الجامع النظم هذا خذ أي: 

 كاآلتي: وهيكلها وتفريعات، تقسيمات، باب كل وتحت ،سهاًل  اتنسيقً  ومنسقة

: اْلَباب   ل  كْ ال يف األَوَّ  :عليه   والمحكوم   به   والمحكوم   والَحاكم   م  ح 

  :م  كْ الح   :ولاأل الفصل

: النَّْوع   ل  يَّة   األحكام األَوَّ
  :التَّْكل ْيف 

ـــــب  .1  اْلـــــــــَواج 
 الـــــــــنَّــــــــْدب  .2
 اْلــــَحـــــرام  .3
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ْوه  .4  اْلـــَمـــْكـــر 
ـــَبــــاح  .5  اْلــــــم 

يَّة   األحكام الثَّاينْ: النَّْوع  
 :اْلَوْضع 

ــــَبــب  1  .الـــسَّ
ـــــــْرط  2  .الـــــشَّ
ــــع  3

 .اْلــــــَمـــــانـ 
  ..اْلـــصحة4

 .البطالن5

ْخـــــَصـــــة  6   .الـــــر 

ْيـــــَمــــة  7  .اْلــــَعـــــز 

  )اهلل( اكمالـحـ :ثاينال الفصل
ـ :ثالثال الفصل  ب ـ ْوم  اْلـَمـْحـك 

ْعـ) ه  ع   َما َأوْ  ل  اْلف  ( إ َلى َيْرج  ْعل   .اْلف 

: ْعل   َفْرع  ن اْلف  َية   م  َهة   نَّاح   .إ َلْيَها ي َباف   الَّت يْ  اْلج 

ـْوم   :رابعال الفصل ـ َعـَلْيـه   اْلـمْحـك  ـَكـلَّ ()اْلم  يَّة   ف 
 .َواألَْهل 

: ض   َفْرع  يَّة   َعَوار 
 .اأْلَْهل 

 الباب الثاين: مصادر األحكام:

 عليها: متفق مصادر األولى: المجموعة
: المــْصـــَدر   ل  ــــْرآن   اأْلَوَّ  .اْلـق 

ـي: المــْصـــَدر   ــنَّـة   الــثَّـانـ   .الــس 

 عليها: متفق شبه مصادر الثانية: المجموعة
: المــْصـــَدر   ث   .اإلجماع الـثَّـالـ 

: المــْصـــَدر   اب ع  َياس   الرَّ  .اْلق 
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 مصادر: أنها والراجح خالف فيها ما الثالثة المجموعة

ْرَسَلة . اْلَمْصَلَحة   :ولاأل المــْصـــَدر    اْلم 

ْيـــَعـــة   َســـد   :ثاينال ـْصـــَدر  المـ ر    .الــــذَّ

. :ثالثالْ  المــْصـــَدر   ـْحــَســان 
ْسـتـ 

 
 اال

 .َقـــْبـــَلــنَــا َمـــنْ  َشـــــْرع   :رابع  ال المــْصـــَدر  

ـْصـــَحاب   :الخامس المــْصـــَدر    .ااْل ْســــتـ 

 :لذاتها مصادرَ  ليس أنها والراجح خالف فيها ما :الرابعة المجموعة

: ل  ْينَة   َأْهل   َعَمل   اأْلَوَّ  .اْلَمد 

ـــي   َقـــْول   الثاين:
ــَحابـ   .الـــصَّ

 .الصحابي دون ما مذهب الثالث:

ر   الخامسة: المجموعة
ْوَدة   َمَصاد   .َمْرد 

: اْلَباب   ق   الثَّالث  ـر  ـنْـَبـ ط  ْستـ 
 
  :اط  اال

 كاآلتي: طرائق، ثالث على جار   وهو
: طَّر ْيق  ال ل  يَّ  ْوليَّة  اأْل ص   د  اْلَقَواع   األَوَّ َغو   أربع على-بالمعنى اللفظ عالقة على-جار   وهو :ة  الل 

  كاآلتي: ،اأحيانً  وفروع أقسام عالقة كل تحت عالقات
ــنْ  :واًل أ ـــْفـــــظ   ع  َوْضــ َحـْيــث   م  ــْلــَمــْعــنَـ اللَّ  :ـىلـ 

 .الخاص (1)

 الخاص: فروع 

 .والمقيد المطلق أ. 

 .اأْلَْمـــــــر   ب. 
 .النَّــــــــْهــــي   ت. 
 .اْلــَعــام   (2)
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 : ـْيـ َفــْرع   .اْلـــَعــــــام   ــص  َتــــْخـــص 

 :  .الـــَعــــام   َأْنــــَواع   َفــْرع 
ــْشـ (3  .َرك  َتـــاْلـم 
 :  .اْلحريف المشترك َفــْرع 

نْ  :اثانيً  ـْفـظ   اْست ْعـَمال   ث  َحيْ  م   :نَىاْلَمْعـ ف يْ  اللَّ

 .الحقيقة.1

 .المجاز.2
ر ْيح  .3  .الصَّ
ــــنَـــــاَيــــة  .4  .اْلــــكـ 

نْ  :اثالثً  ـــْفـــظ   َداَلَلة   َحــْيث   م   :اْلـــَمـــْعــنَـى َعَلى اللَّ

ـــح   )أ(
اَلَلــة   َواض   :الــــدَّ

ر.1   .الـظَّــاه 

 .الــنَّـــص  .2

 : ْيل   َفــْرع   .التَّْأو 
ـــر  .3 ــَفــسَّ  .اْلـــم 
ــــْحـــَكـــم  .4  .اْلـــم 

ــح   َغـــْيـر   )ب( : َواض  اَلَلـــة    الــــدَّ

ـــــــــــــــي  .1
 .الَخف 

ــل  .2 ـــْشــــكـ   .اْلــم 
ــــْجــــَمــــل  .3  .اْلــــــم 
ـــَتـــَشـــاب ه  .4  .اْلـــم 

نْ  :ارابعً  ق   ْيـث  َح  م  ـر  ـــْفـــظ   َداَلَلة   ط   اْلـــَمـْعــــنَـى َعلى اللَّ
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 .العبارة داللة .1

 .اإلشارة داللة .2

 : د   َفْرع  َشاَرة   َداَلَلة   اْست ْنَباط   ف يْ  َقَواع   .اإْل 

. داللة .3 ــَواَفـــَقـــة    اْلم 
. َداَلَلـــة   .4  ـــبـــاء   االْقــــتـ 

ــَخــاَلــَفـــة   داللة .5   .اْلــم 
ْي: الطَّر ْيق   د   الـثَّـانـ 

ر ْيَعة   َمَقاص   الشَّ

: د   َفْرع 
ـة   اْلَقَواع  يَّ

 اْلَمَقاصد 

ـــد   األولى: المجموعة
ــة   اْلَمــَبــاد ئ   َقــَواع  لـتَّـــْشـــر ْيــع   اْلــَعــامَّ

.اإلسالم ل   ـي 

 العامة. المقاصد قواعد الثانية: المجموعة

د   الثالثة: المجموعة
ْيح   اْلَمَواَزَنة   َقَواع  . َبْينَ  َوالتَّْرج   اْلَمَصال ح 

د   الرابعة: المجموعة
ة   اْلَقَواع  يَّ

د  َقة   اْلَمَقاص  َتَعل  . اْلم   ب اْلَوَسائ ل 

د   الخامسة: المجموعة
د   َقَواع  ْيَن. َمَقاص  ف  َكلَّ  اْلم 

د   السادسة: المجموعة
. َعن   اْلَكْشف   َقَواع  د   اْلَمَقاص 

د   ابعة:السَّ  المجموعة
د   َقَواع  ْجت َهاد . ف يْ  اْلَمَقاص 

 
 اال

: ْيق  ر  الطَّ  ض  عَ تَ  قواعد الثَّال ث   :ة  اأْلَد لَّ  ار 
يْ  الجمع النَّْسخ    .ح  َوالتَّْرج 

: اب  بَ ال اب ع    :اد  اال ْجت هَ  الرَّ
  .د  التَّْقل يْ 
 .الف  اْلخ  

يَّة   ل   ف يْ  اْلَمنَْهج  ل   َمعَ  التََّعام  يَّة   النََّواز  ْقه 
 .َواْلَفْتَوى اْلف 

 الختام.
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اب
َ
ب
ْ
: ال

 
ل
َّ
  يف اأَلو

ْ
ك
 
اكم   م  احل

َ
 عليه   واحملكوم   به   واحملكوم   واحل
كْ  :األول الفصل  م  الح 

: النَّْوع   ل  يَّة : األحكام األَوَّ
 التَّْكل ْيف 

ـــــب  1  .اْلـــــــــَواج 
 .الـــــــــنَّــــــــْدب  2

 .اْلــــَحـــــرام  3
ْوه  4  .اْلـــَمـــْكـــر 
ـــَبــــاح  5  .اْلــــــم 

يَّة : األحكام الثَّاينْ: النَّْوع  
 اْلَوْضع 

ــــَبــب  1  .الـــسَّ
ـــــــْرط  2  .الـــــشَّ
ــــع  3

 .اْلــــــَمـــــانـ 
 ..اْلـــصحة4

 البطالن.5

ْخـــــَصـــــة  6  .الـــــر 

ْيـــــَمــــة  .7  اْلــــَعـــــز 

 .)اهلل( اكمالح :الثاين الفصل
ْوم   :الثالث الفصل عْ  ب ه   اْلَمْحك  ع   َما َأوْ  ل  )اْلف  (. إ َلى َيْرج  ْعل   اْلف 

: ْعل   َفْرع  ن اْلف  َية   م  َهة   نَّاح   إ َلْيَها. ي َباف   الَّت يْ  اْلج 

ْوم   :الرابع الفصل َكـلَّ  ه  َعَليْ  اْلمْحك  ()اْلـم  . ـف  يَّة 
 َواألَْهل 

: ض   َفْرع  . َعَوار  يَّة 
 اأْلَْهل 
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 ا
 
اب
َ
ب
ْ
: ل

 
ل
َّ
م   يف اأَلو

ْ
ك
 
اكم   احل

َ
 عليه   واحملكوم   به   واحملكوم   واحل

 احلكم :األول الفصل

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ) ومنه: ،القباء بمعنى لغة: الحكم:

 الحكومة   سميت ولهذا اآليات  عشرات وعليها ،فأقبي أي .[55عمران: ]آل (ڇ

 .القباء تمارس ألنها حكومًة 

 الحكومة  سميت ومنه التحكم، ومنه: المنع: إلى يعود م( ك )ح مادة أصل وهو الثاين والمعنى

 والتصرف. التحكم ولها والفساد  الظلم تمنع ألنها

 ما هألن مسألة  كل إزاء اهلل من قباء فهو  اكثيرً  يبعد ال بصدده نحن الذي الشرعي والحكم

 وال ودقي بال ألهوائهم، اوفقً  يتصرفوا أن من للمكلفين منع وهو حكم، فيها وهلل إال حادثة من

 أنه إال ،الفقه وكذلك األصول دراسة من األخيرة والنتيجة الثمرة هو الشرعي فالحكم تشريع 

  .لفظي خالف   وهو ،أثره هو الفقهاء وعند الخطاب، نفس هو األصوليين عند

  :ااصطالًح  تعريفه يف اآلن ونشرع

ــــِس ـــــَ . 26 ُ  ِإن  بــــُ  ا ـــــُ لـــــَ اَ خــــِ َح ـــــَ  اَوبــــِ ـــــ 
 

ــــَف، يُ   ــــ ِسـ ــــ   ُلـ ــــِي َرـ ـ ــــع  ــــِ ـ ــــلع يُ ِبـ ـ ــــش  ــــاـ ــــَ ـ ـ ــــ ِس  ـ
 27  ِ ا ال   اِ ق ِ ىـــــــــــَ ُِ َأو   ـــِ  .  ـــِ   ِ َ ضـــــــــ  ال    

  
 ..........................................

. 
 اهلل خطاب وهو: األصوليين، عند الشرعي الحكم تعريف خالصة   الثالثة الشطور هذه يف

 الوضع. أو التخيير أو باالقتباء، المكلف بفعل المتعلق

 كاآلتي: وتوضيحه

 إماو سنته، يف هو ماك :الرسول إما :بواسطة   أو القرآن، يف كما مباشرة، كالمه أيْ  اهلل: خطاب

 وأ مجتهد عبر كان أو فإجماع، المجتهدين بين اتفاق كان فإن إليهما، الراجع بالمجتهد
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 القرآين اهلل خطاب إلى راجع وكله المصادر، وسائر والمصلحة القياس فهو جماعي اجتهاد

 إال يقوم ال اإلجماعو واتباعه، الرسول بطاعة اآلمرة اآليات بعشرات اعتبرت فالسنة ،المباشر

 ومظهرة كاشفة، كلها المصادر وسائر والمصلحة والقياس والسنة، الكتاب من دليل على

 نوالمجتهدو األول، ومرجعه ومنبعه أصله أنها ال والسنة الكتاب يف الموجود الشرعي للحكم

 يفوكاشفون عن حكمه  ،اهلل عن موقعون فهم كذلك، والسنة بالكتاب اجتهاداتهم اعتبرت

 .أعطاهم من ملكة يعرفون من خاللها حكمه، فكلفهم بذلك االمستجدات  بم

 له. إال تشريع وال هلل إال حكم فال ،غيره خطاَب  جخر  ي   اهلل إلى الخطاب وإضافة

 ويتصل. ويرتب ، يتعلق لذيا أي :المتعلق

 أو ل،فع أو قول، من قدرته به وتتعلق المكلف، عن صدر ما كل هنا بالفعل المقصود بفعل:

 اتكأ التي واألدلة مقامه، للفعل العموم معنى لقيام  إليه داعي وال القصد الشاطبي وزاد ،نية

 لقائلة:ا المقاصدية القاعدة تحت آخر مورد يف المسألة وسنناقش التكليف، قيد يخرجها يهاعل

 بالمقاصد. والتروك باألفعال تتعلق إنما الخمسة األحكام

 .حائل أي تكليفه دون يحل ولم الخطاب، يفهم الذي الملجأ، غير العاقل، البالغ المكلف:

 واحد، بمكلف ومتعلقة ةً خاص تأتي الخطابات بعض ألن أدق  بالمفرد والتعبير

 وال عنه تجزئ العناق أنَّ  وذلك ،األضحية قبول يف بردة أبا به صَّ َخ  وما ،--خصوصياتهك

 بقوله:)و جلين.بر شهادته أنَّ  يف الشهادة، يف ثابت بن خزيمة به خص وما غيره، أحد عن تجزئ

 وهي: المكلف، بفعل تتعلق ال التي اهلل من الواردة الخطابات تخرج المكلف( فعلب

 .[18عمران: ]آل (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) كقوله: سبحانه، بذاته تعلقالم الخطاب-1

 .[255البقرة:] ( ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) تعالى: كقوله ،بصفته المتعلق الخطاب-2

  .[102]األنعام: ( ڀ ڀ ڀ) كقوله: سبحانه، بفعله المتعلق الخطاب-3

 .[47]الكهف: ( ٿ ٺ ٺ) كقوله: بالجمادات، المتعلق الخطاب-4



 

 29 

 

 .[10]سبأ: ( ڑ ڑ ژ ژ ) كقوله: بالحيوانات، المتعلق الخطاب-5

 (ۅ ۋ ۋ ٴۇ) :كقوله المكلفين، بذات المتعلق الخطاب-6

  المكلف. بفعل تتعلق ال ولكنها خطابات، فهذه .[11]األعراف:

 الطلب نأل تكليفية  أحكام أربعة اللفظة هذه تحت ويندرج الطلب، هو: االقتباء :باالقتباء

 نهأل الواجب: عنه فينتج ال، أو اإللزام سبيل على إما منهما وكل ترك، طلب أو فعل طلب إما

 محرم:وال اإللزام، سبيل على ال الفعل طلب ألنه والمندوب: اإللزام، سبيل على الفعل طلب

 .زاماإلل سبيل على ال الترك طلب ما ألنه والمكروه: اإللزام، سبيل على الترك طلب ما ألنه

 .فق  اإلباحة تحته وتندرج والترك، الفعل بين االستواء أي التخيير: أو

 .الخمسة التكليفية األحكام شملت " التخييرو االقتباء " :لفظتيف

 اأسبابً  أشياء الشارع جعل وقد الشارع، ق َبل   من إال يكون وال الجعل هو والوضع الوضع: أو

 والشروط لألركان المستويف الفعل جعله أو عنها، اموانعً  أو لها، اشروطً  أو أخرى، ألشياء

 والظروف العادية األحوال جعله أو ،باطاًل  والشروط األركان يستوف   لم والذي ،اصحيًح 

  .رخصةً  للفعل العادية غير واألحوال ،عزيمةً  للفعل الطبيعية

 التخيير وأ باالقتباء بالمكلف َق ل  عَ  إن اهلل خطاب بأنه عندنا: الحكم َت بَ وثَ  قق  ح   البيت: ونثر

  الوضع. أو

27................................... 
 

َبــ  ـاِنَ  َ َ ــ   ِب ــــَ ــح  ــــــُف َرــــا َ ــ       الــ  ــشــِ ــ  
 28 . َِ ـــــ ِك َأو  ُ ـ ـــــُ  ـــــِي َأو  ِل   ـ ـ ـــــع  ِ ـ ـــــ   ِل   ــــــ  ُُ ـ

 
عـــــ    ُ َ جــــَ َ ضـــــــــــــ  ــــ  ُُ  يع َوال ــــَ ك م  ُ  َو ـــــُ ــــُ ـــــ   ل

َح ال ـــــــــ  29  ُــــــــــَ ع َ عــ  ح  . َبِ    ــَ ع َوُرخ    ــَ
 

، َوالَوَرا ِ   ح   د َ ُـــــــــَ ِ  ا   ِي، ِل شـــــــــ     ُ  شـــــــــ 
ُــ  30  َل َ  د . َو ـــــــــِ ، َوال ُ ُـــــــــ  يد اطــِ ــَ   َو 

 
 

هـــــَ   ـــ    َ ُـــــَ ا رُ  ـــــِ ـــَ لـــَ  اايع َ  اُــــــــــــ  ـــِ ـــــَ ـــ    ق
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المخط : يف مبين هو كما ،الشرعي الحكم أقسام تجمل مقدمة عن عبارة األبيات هذه

 
 هللا خطاب :وهو التكليفي الحكم األول: النوع التقسيم: يف نوعان الحكم أي نوعان: قوله:

 يف لموضحةا الخمسة التكليفية األحكام وهي ر.ييالتخ أو باالقتباء، المكلف بفعل المتعلق

 .المخط 

 اخلةالد األحكام من ظاهر وهذا ،اوتعبً  ومشقة المكلف على كلفة فيه ألن تكليفية: وسميت

 باب نم أو االصطالح، يف مشاحة وال اصطالحي، فدخوله التخيير من كان ما أما ،االقتباء يف

 والترك علالف بين التخيير فهم يمكن ال ألنه العقلية  القسمة باب من التسامح، أو التغليب،

 كلفة. فيه المباح أن ال بينهما، واسطة ألنه فيهما اإللزام فهم قد ممن إال

 د  قص وما أحكام، خمسة إلى انقسامها وجه االستنباط طرق من الثاين الطريق يف وسيأتي

 الخمسة؟ هذه إلى هاعَ وَّ نَ  الذي الشارع

 أو شيء،ل سبًبا الشيء بجعل المتعلق تعالى اهلل خطاب :وهو الوضع فحكم الثاين: النوع وأما

 سبعة   َتْحَته   وتندرج .عزيمة أو رخصة أو فاسًدا، أو صحيًحا كونه أو منه، مانًعا أو له، شرًطا

 أكثر منه لقربها الوضع يف والرخصة العزيمة وإدخالي المخط ، من موضح هو كما أقسام،

ب وه   ففريق ذلك  يف فريقين على المؤلفون وانقسم  التكليف من  ابنك يف:التكل تحت َبوَّ

الُكل 
ُب  الش

وضع 

العزيمة 
والرخصة

الُُ  
وال لتن

ال ا   ُي الش ال  ح

 ش    

اال  ا  ال كُو  ُا  الُ ال  حَو الواجب
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 ،الغزاليك الوضع: تحت وفريق ،والزركشي والعبد السبكي، ابن الدين وتاج الحاجب،

 غير ثمرة هعلي ينبني وال ويببالتب يتعلق شكلي والخالف والشاطبي، قدامة، وابن اآلمدي،و

 :قولي معنى وهذا عليها، المتفق الوضعية األحكام بعد التبويب يف جعلت ها ولهذا ذلك،

ْيَمـة  ) ْخـ َعـز  ـ ْعـَد َبـ َصـة  َور   ...(.َبْب السَّ

 والوضعي: التكليفي النوعين بين الفرق وجوه

 الوضع. بخطا يف ذلك يشترط وال ،به يكلف حتى التكليف خطاب يف العلم يشترط لم:الع  -1

 كلها التكليفية األحكامف [.286 البقرة:] (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) تعالى: قال درة:الق  -2

 :الوضعية األحكام وأما مقدور،ب إال إلزامَ  ال ألنه  واستطاعته ووسعه المكلف قدرة يف داخلة

 جنايات،ال وهي العقوبات، أسباب األول: موضعين: يف إال والعلم القدرة فيها يشترط ال فإنه

 المكره لىع حد وال الخطأ، قتل يف قصاص فال والقصد. والقدرة العلم فيه يشترط فالقصاص

 ،حالل أنه يعتقد الخمر شارب على وال زوجته، أنها يظن أجنبية وطئ من وال الزنا، على

 بالعباد. رحمة األسباب هذه ءواستثنا

 به تقلين مما ذلك وغير والصدقة... والهبة كالبيع :األمالك انتقال أسباب الثاين: والموضع

 الملك.

 وإنما خيير،ت أو تكليف فيه فليس :الوضعي لحكما أما ،تخيير   أو اقتباء   التكليفي: الحكم-3

 عَل الف الشارع   َجْعل   أو ...المانعية أو الشرطية أو السببية وجه على بآخر أمر ارتباط فيه

 علهج أو ،باطاًل  والشروط األركان يستوف   لم والذي ،اصحيًح  والشروط لألركان المستويفَ

 رخصًة. للفعل العادية غير واألحوال عزيمًة، للفعل الطبيعية والظروف العادية األحوال

 تعلقي فإنه الوضعي: الحكم أما بالمكلف، إال يتعلق ال التكليفي الحكمف التعلق: جهة من-4

 وهو اة،الزك سبب لوجود مكلف، غير كان وإن ماله يف الزكاة تجب-مثاًل - فالصبي بالجميع،

 وهكذا. يتلفه ما وليه ويبمن النصاب، ملك

ْصـَطـ اَهــَأنَّ ب   ىـْصـَطـَفـم  َوالْ ) وقوله:  (:ـاَفــاْقــتـ  اَل  َلَحـات  م 



 

 32 

 

 اتباع أنها ال واألصول الفقه علماء من اصطالحات مجرد لألحكام األلفاظ هذه أنَّ  أي

 دير وقد اإلصالح، أهل دعن ما به والمراد ،الشرع يف اللفظ يرد فقد ،الشارع صطالحاتال

 على واجب الجمعة غسل» :--النبي قول ،مثاًل ف االصطالح، أهل عند ما به المراد وليس

، االصطالح أهل عند وهو .]ق[ «محتلم كل  ۓ ۓ ے) تعالى: قوله وكذلك ندب 

 .[81]التوبة: (ڄ ڄ ڄ) تعالى: وقوله ،تحريمه يرد ولم .[46]التوبة: (ڭ

 سبق والذي .[38]اإلسراء: (مج حج يث ىث مث جث يت) تعالى: وقوله ،امتنعوا :أي

  الذنوب. ركبائ من معظمه ذكره
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َّ
: الن
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َّ
  األحكام اأَلو

 
ة
َّ
ف ي
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ل ي
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ك
َّ
 الت

[1:]  
ْ
 ال
َ
 اج  و

 
 ب

ُحَ .31 اِق ُ ال ال َ اجــــِ ِ  ُ  َو   َ   ــــــــــــ   الت 
 

لـــ  ُـــ  ،ابـــــِ ُ َوالـــ ـــــ    َُ الـــ  ـــَ يع     عـــــ  اِ  ُ   ـــِ  جـــــَ
 

 والالزم، الساق ، الت:الد فثالث لغةً  فأما ،اواصطالًح  لغة الواجب تعريف البيت يف 

 ۇ ڭ ) تعالى: قوله ومنه وقع، إذا اسقوطً  يسق  سق  نم   الساق : فأما والثابت،

 على اهلل من ساق  الواجب حكم ألنَّ  وذلك ،األرض على سقطت أي: .[36]الحج: (ۇ

 .المكلف

 فكذلك. الثابت وأما ،بفعله إال المكلف منه ينفك ال الواجب ألن الالزم: وأما

 ل  ْعـف   ْوب  ْطـل  اْلمَ ) قوله: معنى وهذا الجزم، سبيل على فعله الشارع طلب ما :اواصطالًح 

م  َجـ  الدليل حيث من الواجب على يركز التعريف وهذا ،اجزمً  فعل ه ط ل َب  الذي أي (از 

 أصولي. اتجاه وهو والورود،

ِـُـ  .32 َ  ــــــــــ  ــَ ابـــــِ  و   ــَ ا يُ الــ  ـــــَ  الــ ــ  ا ـــــَ
 

ـــــو  َوَ ـــــ     ُِ ـــــعِ  الـــــ  اِركُ  ـــــَ   ــــــــــَ ـــــاَبــــــــــاال 
 

 اجبالو على فيه زك  ر   تعريفال وهذا العقاب، وتاركه الثواب، فاعله يستحق ما الواجب: أي 

 .فقهي اتجاه وهو والثمرة، األثر جهة من

ـــِ  .33 يسِ     ر ـــ   لـــــُ ُِ ـــــُ ُ  حع َواجـــــِ  ُد َأر ـــ  ع ـــَ   
 

ـَماكَ  .34 ـ ـحُ  َل ـ ـ   ـ  ِ ـُ  ـَ ا َ  ـ ـ ـَ  ـَ     ال  ـ ك   َ  ِل ـَُ  ـ
ـــيُ ِ ــوَ  حُ ـــــ   ـــشَ ـــال  وَ  ُض ُ  ـــــــــــ َ ـــال  وَ  .35  ـــــع 

 َوَجـــــــَ ــــــا

شــــ ل  لــــ   ِإن  ُِ ــــ  ـــــَ ع      ــــَ ُِ ـــــُ ُ  قــــَ  َ ُـــــــــــــ
 

ـ ِ  ــحُ  َوِ ــ   ِ ــ   ـــَعـــــَلــا َ ــــُ  َ ـك   ِلـــَ ـــ    ال  َِ 
ـلُ وَ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِ  أُ  ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ـ ـا َ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  َأَ 
 ــا َ ــــــــــــ َ ــــــــــلل  ا

 اآلتي:ك وهي جبالوا على تدل التي لصيغا األبيات هذه يف 

  :وهي ،صور له وهذا الصارفة، القرائن عن مجرد أمر كل-1

 .[43]البقرة: ( ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) تعالى: كقوله :األمر فعل-أ
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 .[7]الطالق: (چ ڃ ڃ ڃ ڃ) :تعالى كقوله ع،رالمبا على الداخلة األمر الم-ب

 .[29]الحج: (ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ) وقوله:

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ) تعالى: كقوله األمر، مادةب الشارع من لتصريحا-ت

 .[58]النساء: (ۅ

 .[4]محمد: ( ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ) :كقوله األمر، فعل عن النائب المصدر-ث

 .[105]المائدة: ( ڦ ڦ ) تعالى: كقوله األمر، فعل اسم-ج

 ،--النبي طاعة مثل فعل:ال على والثواب والعطاء الترك، على والعقاب جزاءال ترتيب-2

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ) كقوله: الترك، على العقاب َب رتَّ  حيث

  .]خ[ «الجنة دخل أطاعني من» الفعل: على الثواب وترتيب .[63]النور: (ڳ ڳ ڳ

 (ک ڑ ڑ) :تعالى كقوله :اإليجاب أو الفرض أو الكتب، لفظ بنفس التصريح-3

 ٻ ٱ):وقوله .[183]البقرة: (ٹ ٹ ٹ ) وقوله: .[178]البقرة:

 النبي عن هريرة أبي عنو .[11]النساء: ( ی ی ی) وقوله: .[216]البقرة: (ٻ

--:ق[ .«الغسل وجب فقد جهدها ثم األربع، شعبها بين جلس إذا» قال[. 

 اعلهف حَد مَ  أو مدحه أو الشرع، ه  مَ ظَّ عَ  كسبي فعل كل ذلك: تقريبو :طلبال يفيد أسلوب كل-4

 قامةباالست وصفه أو ،فاعله عن رضي أو به رضي أو فاعله بحأ أو ،أحبه أو ،به فرح أو ،ألجله

 أو جلآ أو عاجل لثواب   أو لمحبته اسببً  بهَص نَ  أو بفاعله أو به أقسم أو الطيب أو البركة أو

 أو لقبوله وأ لتكفيره أو ذنبه لمغفرة   أو فاعله إلرضاء أو لهداية أو كرهلش   أو كرهلذ   اسببً  نصبه

 زنالح َفىنَ  أو امعروفً  بكونه وصفه أو ،بالطيب فاعله َف َص وَ  أو بشارته أو فاعله لنصرة

  اهلل لوالية اسببً  نصبه أو نباألمْ  وعده أو ،فاعله عن والخوف
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 به اهلل دعا أو والشفاء والنور كالحياة مدح بصفة وصفه أو بالهداية فاعله وصف أو تعالى

األنبياء
(1)

 األساليب. هذه بعض يف المندوب ويشترك به مأمور فهو 

                                 
 {هي أشد وطأ وأقوم قيال} {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}تعظيم الفعل وتوقيره: -1( وأما أمثلة هذه الصيغ فكاآلتي: 1)

ومن أحسن } {ومن أحسن دينًا} {ذلكم أزكى لكم وأطهر} {ذلكم خير لكم} {إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر}مدح الفعل: -2

وأولئك هم } {أولئك هم المفلحون}مدح الفاعل: -3. {إن ذلك لمن عزم األمور} {لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة} {قواًل 

هلل "الفرح بالفعل: -4.{وأولئك هم أولوا األلباب} {أولئك هم خير البرية} {نعم العبد إنه أواب} {نأولئك هم الراشدو} {المهتدون

وال أحد أحب "حب الفعل: إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. -5. "أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم ببالته إذا وجدها

كذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم ألشج عبد القيس إن فيك لخصلتين ". "ه العذر من اهلل تعالىال أحد أحب إلي". "إليه المدح من اهلل عز وجل

يحب }يحب الصابرين  {يحب المتقين} {إن اهلل يحب التوابين ويحب المتطهرين}حب الفاعل: -6."يحبهما اهلل الحلم واألناة

ورضي له } {وإن تشكروا يرضه لكم} {رضيت لكم اإلسالم دينًاو}الرضا بالفعل: -7. {يحب الذين يقاتلون يف سبيله صفا} {المحسنين

يبشرهم ربهم } {رضي اهلل عنهم}الرضا عن الفاعل -8. {وأن أعمل صالًحا ترضاه} {وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبى لهم} {قواًل 

وصف الفعل -10{شة راضيةعي} {لعلك ترضى} {ورضوا عنه}رضا الفاعل عن ربه -9.{ورضوان من اهلل أكبر} {برحمة منه ورضوان

م ث} {دينًا قيًما} {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} {لكان خيًرا لهم وأقوم} {ذلك الدين القيم} {الصراط المستقيم}باالستقامة 

وصف -12التحيات المباركات الطيبات هلل.  {تحية من عند اهلل مباركة طيبة}وصف الفعل بالبركة -11{وذلك دين القيمة} {استقاموا

بت إليه ومن تقرب إلى شبًرا تقر {واسجد واقترب} {ويتخذ ما ينفق قربات عند اهلل وصلوات الرسول أال إنها قربة لهم}الفعل بكونه قربة 

نا أ {لهم أجرهم عند ربهم} {عند مليك مقتدر} {عينًا يشرب بها المقربون} {أولئك المقربون}وصف الفاعل بالتقريب -13ذراًعا. 

 طبت وطاب {إليه يصعد الكلم الطيب} {مثال كلمة طيبة} {وهدوا إلى الطيب من القول}وصف الفعل بالطيب -14رين. جليس من ذك

 {ليميز اهلل الخبيث من الطيب} {قل ال يستوي الخبيث والطيب}وصف الفاعل بالطيب -15ممشاك التحيات المباركات الطيبات هلل. 

ى تنبيه عل {والعاديات ضبحا}الَقَسم  بالفاعل: كاإلقسام بخيل المجاهدين يف قوله -16{تمسالم عليكم طب} {تتوفاهم المالئكة طيبين}

إن حمل على الصلوات فإنه  {والفجر وليال عشر والشفع والوتر}القسم بالفعل: كقوله -17تعظيم المجاهدين وتوقيرهم بطريق األولى. 

. {فاتبعوين يحببكم اهلل}نصب الفعل سبًبا لمحبة اهلل تعالى: -18يعظمون. يرجع إلى تعظيم الفعل فإنهم ال يقسمون إال بما يحترمون و

ولو } {نهاوأثابهم فتًحا قريًبا ومغانم كثيرة يأخذو} {وآتيناه أجره يف الدنيا} {فآتاهم اهلل ثواب الدنيا}نصب الفعل سبًبا لثواب عاجل:  -19

ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا } {واألرض أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

تقوا إن تصبروا وت} {وإن تصبروا وتتقوا ال يبركم كيدهم شيئا} {للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة{}من فوقهم ومن تحت أرجلهم

ل سيجع} {هلل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسبومن يتق ا} {ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة

وإن تك حسنة يباعفها } {فمن يعمل مثقال ذرة خيًرا يره}نصب الفعل سبًبا لثواب آجل وهو أكثر وعود القرآن  -20.{لهم الرحمن ودا

من ذا الذي } {ن تحتها األنهارجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري م} {فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل} {ويؤت من لدنه أجرا عظيما

نصب الفعل سبًبا لذكر اهلل تعالى  -21.{ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} {يقرض اهلل قرضا حسنا فيباعفه له أضعافا كثيرة

مأل ذكرته  ومن ذكرين يفأي ولذكر اهلل إياكم أكبر من ذكركم إياه من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي  {ولذكر اهلل أكبر{}فاذكروين أذكركم}

إن ربنا } {وكان اهلل شاكرا عليما} {ومن تطوع خيرا فإن اهلل شاكر عليم}نصب الفعل سببا لشكر اهلل عز وجل -22يف مأل خير منهم وأكثر.
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َب   . َوِــــــــــَ 36 ِض ِ     ِس   ُ َ ل  حد َوا  َ  َواجـــــِ
 

ـــــَ   ـــــ   ـــــَ د َوال ـــــَ َ َ ل ُـــــَ  ـــــ  َح ال ـــــ  ُق بـــــِ  ـــــِ   ُ    
ال  َ 37  َح ِر   .  ـــَ ُ ِ  ـــ  ا اِـــــــــ  ُضَ رـــَ  ِع سِ َقل  ُ 

 
ـــــَوال    ـ  ِ ـــــُحَ ا ـــــَ اِجـ ـ ـــــ   ـــــِ ـ ـــــَح رِ ُ ـ ـ ـــــ ِس ـــــ   َظـ   سِ ـ

ُِ  ُف َل   38  ــــــ. َوال  ِ  اَ يَ ِ ـ ــــــ   َ ـ  و   ٌّ َبَ   ال 
 
 اَ َيــــــو   

 ......................................... 
 

 نع النظر بقطع الجازم الطلب هو حقيقتهما ألنَّ  الداللة  يف والواجب الفرض استوى أي:

 الجمهور. عند وهذا ،اظنيً  أو اقطعيً  الدليل كون

 بدليل حكمه ثبت ما الفرض أن الحنابلة: بعض عليها َتاَبَعه   ألحمد رواية ويف الحنفية وذهب

 ذيال الصريح اإلجماع وأ ،الحكم على صراحة دالَّ  متواتر حديث وأ بقرآن، كثبوته ،قطعي

  .امتواترً  نقاًل  إلينا نقل

                                 
فرقون ي هداية تأ {إن تتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا} {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}نصب الفعل سببا للهداية -23. {لغفور شكور

فبل فسيدخلهم يف رحمة منه و} {يهديهم ربهم بإيمانهم} {ولهديناهم صراطا مستقيما} {ومن يؤمن باهلل يهد قلبه}بها بين الحق والباطل 

إن تخفوها و} {إن الحسنات يذهبن السيئات}نصب الفعل سبًبا لمغفرة الخطيئات وتكفير السيئات -24. {ويهديهم إليه صراطا مستقيما

اتقوا اهلل }نصب الفعل سببا إلصالح العمل -25{ومن يتق اهلل يكفر عنه سيئاته} {وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

نصب الفعل -26جعل اهلل العمل سببا للتثبيت.  {لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا} {وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

فتقبل من } {إنما يتقبل اهلل من المتقين} {فتقبلها ربها بقبول حسن} {أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا}ل العمل سببا لقبو

ولينصرن } {إن اهلل مع الصابرين} {واهلل يحب المحسنين} {أن اهلل مع المتقين}نصب الفعل سببا لمعونة الفاعل ونصرته -27{أحدهما

وبشر } {وبشر المحسنين} {وبشر الصابرين} {وبشر المؤمنين}نصب الفعل سببا للبشارة -28{اهلل ينصركمإن تنصروا } {اهلل من ينصره

 بشراكم اليوم جنات} {لهم البشرى يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة{}يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان} {الذين آمنوا وعملوا الصالحات

 خذ العفو وأمر} {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى}فا يف األصناف وصف الفعل بكونه معرو-29{تجري من تحتها األنهار

نفي الحزن  -30{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف} {وقولوا لهم قوال معروفا} {تأمرون بالمعروف} {بالعرف

الوعد بأمن اآلخرة -31{فال يخاف ظلما وال هبما} {أال تخافوا وال تحزنوا} {فال خوف عليهم وال هم يحزنون}والخوف عن الفاعل 

دعاء األنبياء بالفعل -32 {أم من يأتي آمنا يوم القيامة} {وهم يف الغرفات آمنون} {يدعون فيها بكل فاكهة آمنين} {ادخلوها بسالم آمنين}

نصب الفعل -33{ا مناسكنا وتب عليناربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرن{}توفني مسلما وألحقني بالصالحين}

اجتناب وقد يتعلق بعض هذه األدلة ب {وهو وليهم بما كانوا يعملون} {وهو يتولى الصالحين} {اهلل ولي الذين آمنوا}سببا لوالية اهلل تعالى 

والذين }ب ولذلك مدحهم بقوله فإنه مدحهم باجتناب المحرم كما مدحهم بفعل الواج {والذين ال يدعون مع اهلل إلها آخر}الحرام كقوله 

وكل هذه األدلة عائدة إلى المدح والوعد ولكن لما اختلفت أنواع الوعود والمدائح عددت هذه األنواع  {يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش

 .87لينتفع بها المتدرب يف مظانها. مستفادة من كتاب اإلمام يف بيان أدلة األحكام للعز بن عبد السالم ص 
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 السكوتي، اإلجماعو والقياس، الواحد، كخبر ،ظني بدليل حكمه ثبت ما :الواجبو

  الظنية. األلفاظ ودالالت

 اخلالف: نوع
 يف ثرأ له ليس لفظي هو أو ثمرة، عليه ينبني حقيقي هو هل فيهما الخالف نوع يف اختلف

 قولين: على التطبيق،

 حقيقي: الخالف األول: القول

 منها: األدلة، بعض على واتَّكأوا 

 فيه. والتأثير الشيء من قطعال اللغة: يف فالفرض اللغوي: التفريق-1

: كما الوجوب أما  من فكل يؤثر. وال الشيء يسق  قد هألن التأثير  من أقل وهو ،السقوط مرَّ

 الواجب. من أكثر الفرضية تأثير أن إال الزم، والواجب الفرض

 اللغة  يف بقوة اختص كما الحكم يف بقوة الفرض اختصاص وجب كذلك: األمر كان وإذا

 التغيير. عدم األصل ألن اللغوية  مقتبياتها على الشرعية للمقتبيات حماًل 

 وداللةً  ابوتً ث القطعي الدليل أنَّ  على اتفقوا قد العلماء أنَّ  وذلك والقطعي: الظني بين للتفريق-2

 الدليل رفع زمل التفريق هذا يعتبر لم ولو وداللة، اثبوتً  الظني الدليل يفيده مما أقوى اعلمً  يفيد

 جهة من المظنون رتبة إلى به المقطوع الدليل وح  جهة، من المقطوع رتبة إلى المظنون

 أخرى.

 أما ،عذر بال تاركه ويفسق جاحده، يكفر الفرض أن وذلك المترتب: األثر حيث من التفريق-3

 يف كذلكو ،فال أولت إذا أما به استخف إذا تاركه ويفسق جاحده، يكفر فال الواجب حكم

 جبري والواجب به، إال النسك يتم ال الفرض وأن وواجبات، فروض، على يشتمل فإنه الحج

 بدم.

 لفظي: الخالف الثاين: القول

 منها: األدلة، بعض على استندواو 
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 اإللزام. سبيل على مطلوب منهما كل أي الطلب: يف االستواء-1

 فكذلك ساو،مت والكل اآلحاد، بأخبار وثبت متواترة، بأخبار ثبت قد حيث النفل: على القياس-2

 .متساو والكل آحاد، وأخبار متواترة، بأخبار ثبت قد الفرض

 خالف إلى تؤدي ال الثالثة األول القول أدلة أنَّ  وذلك لفظي، الخالف أن التحقيق: ويف

 فصيليةت العتبارات وذلك والجمهور، الحنفية فيه استوى فقد المترتب األثر وأما حقيقي،

 صطالح،اال يف مشاحة وال اصطالح فمسألة والقطعي الظني بين التفريق أجل من وأما ة،فقهي

 تركه. على والعقاب الذم ويستوجب المكلف، على الزم منهما وكل

38................................... 
 

َ    ــــــــــِ   ـــــ    اَك   و  حد َوِــــــــــَ َ اجـــــِ لِ ا َو ـــــَ
 

 اوضيحيً ت امخططً  نبع األقسام هذه تفاصيل يف نشرع أن قبلو للواجب، اجامعً  اتقسيمً  خذ أي

 :لها

أق ا  ال اجح

 اب  ار  ع   
 ال ك    
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ك ائ 
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ال اجح     
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َ رــــــُ ــــــَ ــــــ  َ قــــــ  . رــــــُ 39 وُ  ع لــــــ  ــــــَ  حع ورــــــُ
 

ــــ  ـــــَ   ــــ  ــــُ  ال ـــــــــــــ  ع ُرىـــــــــــــَ َحاَ  ـــــَ  ِ وُ رــــُ ــــ    
ِ  َأَ ا ُ 40  ُ   ــــــِ   َوقــــــ  ــــــِ عــــــ  ــــــُ  . َو ــــــِ

 
ـــــَىــــــــــ  ـــــَحُ  َلـــــ   َبــــــــــع   َقـــــــــــــــَىـــــــــــــــا ُ ُ  َوَ ـــــع 

ي  41  ـــَ َل  َخ  ُو  ا   اَن ِ     ا ِإن  لـــَ اِ  ـــ   . َأو  ثـــَ
 

     َ ل   ــــــَ اقد لــــــَ ُ   ــــــَ َ قــــــ  ْع والــــــ  اَ   ِإبــــــَ
ـــَحَرــــا َ ــَ ـ   42  َ ِبــــ   ِر   ــَ ــــ   ــَ اِجـــُح ال   . َوال 

 
ـــــــ  ـــــــَ  ـــــــَ   ال حع َو ـــــــِ  ُ  ـــــــَ ـــــــَ   َُاِغ  ـــــــُ َ اجـــــــِ

 
 ةثالث إلى الجهة هذه من انقسم وقد ،أدائه زمن إلى بالنظر الواجب تقسيم يف األبيات هذه 

  مطلق، أقسام:

  وفوري. ومقيد،

 اوقتً  يحدد ولم ،اجازمً  اطلبً  المكلف من فعله الشارع طلب ما هوو :المطلق األول: القسم

 على والحج ،الحنفية عند بعذر أفطر لمن رمبان وقباء اليمين  كفارةك ،ألدائه امعينً 

 اآلجال ألنَّ  المسارعة تندب ولكن التراخي، على شاء عام أي يف هأداؤ فله  المستطيع

 .مجهولة

 اينً مع اوقتً  له دَ وحدَّ  ،اجازمً  اطلبً  المكلف من فعله الشارع طلب ما هوو المقيد: يناالث القسم

 فيه. بأدائه تتعلق مصلحة   ألجل

 ،فيه اجبالو ألداء الزمن مقدار باعتبار األول: باعتبارين: قسمين إلى ابتداءً  المقيد وينقسم

 الشارع. له حدده الذي للوقت بالنسبة وقوعه زمن باعتبار والثاين:

 ومبيق. موسع إلى: فينقسم فيه الواجب ألداء الزمن مقدار باعتبار فأما

دً  اجازمً  اطلبً  المكلف من الشارع طلبه الذي الفعل فهو الموسع: فأما  َحد   يثبح أدائه، وقَت  ام 

 الصلوات كأوقات مرة، من أكثر الواجب فيه فعلي   أي ،جنسه من هغيرَ  ويسع يسعه،

 من وقته يف مرة من أكثر ركعتين-مثاًل -الصبح فرض تصلي أن تستطيع فإنك المكتوبات 

  الشمس. طلوع حتى الصادق الفجر طلوع
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 يثبح ه،أدائ   وقَت  ادً د  َح م   اجازمً  اطلبً  المكلف من الشارع طلبه الذي الفعل هوف المبيق: وأما

 لىإ اإلمساك وقت من بيوم   اليوم   ،رمبان صيام مثل: ،جنسه من غيره يسع وال وحده، يسعه

 وال زيادة الب أدائه لوقت   مساو   هوقتف أكثر، أو يومينب يحسب كي يتسع ال فإنه  اإلفطار وقت

 .نقصان

 ينقسمف الشارع له حدده الذي للوقت لنسبةبا وقوعه زمن باعتبار المقيد: من الثاين والقسم

 .اإلعادة والثالث: القباء، والثاين: األداء، األول: :ثالثة إلى

 باألمر الوقت عليها اشتمل لمصلحة اشرعً  له المحدود وقته يف الواجب إيقاع هو فاألداء:

 .األول

 لوو ،الثاين باألمر فيه مصلحة ألجل اشرعً  له المحدود وقته خارج الواجب إيقاع والقباء:

 العصر. من الغروب قبل أو الفجر، من الشمس طلوع قبل ركعة كإدراك الفعل: بعَض  كان

 امالتالمع يف وأما الوقت  أساس على أيْ  االعتبار بهذا العبادات يف يدخالن والقباء واألداء

 لفت فإن أداء، فهذا بعينه، رده لزمه اشيئً  غصب كمن والبدل، األصل أساس على يدخالنف

  قباء. وهذا عوضه ردَّ 

 اإلجزاء. يف خللل ثانيةً  مرة وقته يف واجبال فعل وهي :واإلعادة

 له عر  ش   واجب كل ألن للواجب  تبع لكنها كذلك المندوبات يف تجري الثالثة األلقاب وهذه

 الواجبات. يف ر  ْس كَ  من يحدث لما كجوابر جنسه من مندوبات

 على اتبً مر اوقتً  اله الشارع جعل التي الواجبات وهي :الفورية جباتالواف الثالث: القسم وأما

 ،بقباء وال بأداء وصفت الو ،الوقت يف مصلحة   ألجل ال الناس   باختالف   يختلف   أمر   ثبوت

 الحكام وأقبية ،المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر ،لبتط   إذا والودائع ،غصوبمال ردك

 سعافوإ المأهولة، األبنية يف الحريق وإطفاء ،الغريق إنقاذو البينة، وقامت الحجة نهبت إذا

  وأمثالها. ...الحوادث أصحاب

 فق . الفعل على ينصب المطلق الواجب يف فاإللزام
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 معين. وقت وعلى الفعل على ينصب المقيد الواجب يف وااللزام

  .ذلك من انً متمك   كان ممن الفعل إيجاد فورية على ينصب الفورية الواجبات يف وااللزام

43. َ رع ح  ح   رــــــُ ــــــَ ح  َ  قــــــَ قُ  يــــــَ ت  ِــــــَ  الــــــ 
 
 

ُُُ َ َأو    الـــــــُ ُ  غـــــــَ ـــــــ  اقُ اْلِ  ـــــــ   رـــــــِ ـــــــَ   ـــــــَ
 
 

 محدد. وغير محدد، :قسمين إلى منه المطلوب المقدار باعتبار الواجب ينقسم 

، ،اجازمً  اطلبً  الشارع طلبه الذي لفعلا هو :المحدد الواجب-1 َده  َره   وحدَّ عين بمقدار   وَقدَّ  م 

 كأوقات العبادات أوقات تحديد مثل مدة،و أجل   تحديَد  أكان سواء غيره عن وَفَصَله  

َدد والحج، والصيام، الصلوات، َدد وم   عدد مثل د  َد عَ  تحديَد  كان أم اإليالء، ومدة النساء، ع 

 عدد أو الحدود، يف البرب عدد أو الجمار، ورمي والسعي الطواف وعدد الصلوات، ركعات

 الزكاة، وأنصبة مقادير مثل كمية،و قدر   تحديَد  كان أو والجنايات، الدعاوي، يف الشهود

 أماكن مثل ،أماكن   تحديَد  كان أو الديات، ومقادير المواريث، وفروض الكفارات، ومقادير

 .الشرعية المقدرات من ذلك ونحو ومزدلفة، وعرفات منى من المناسك

  أقسام: على الشرعية واملقدرات

  النقصان. يقبل وال الزيادة يقبل ما األول:

  شرًعا. المقدر الحد من النقصان ويقبل الزيادة يقبل ال ما الثاين:

 النقصان. وال الزيادة يقبل ال ما الثالث:

 وتقدير حد   فيه الرضاع فمثل الزيادة ويجيز النقصان يمنع التقدير أن وهو :األول القسم فأما

 بأقل تتثب فال رضعات، بخمس الحرمة تثبت التي الرضعات عدد الشافعية حدد كما شرعي

  تمنعها. ال والزيادة منها،

 اةفالزك زاد ما لكن المقدر، النصاب من أقل يف يجب ال فالزكاة الزكاة، أنصبة أيًبا وكذلك

  منع.ي والنقص تمنع لم فالزيادة النقص، الزكاة يمنع وإنما زاد ما الزكاة يمنع وال فيه، ثابتة
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 النكاح تحديد مثل األول، عكس على الزيادة يقبل وال النقصان يقبل فما الثاين: القسم وأما

 االستئذان تحديد وكذلك األكثر. يجوز وال المقدر من أقل فيجوز الحرائر، من بأربعة

  األكثر. يجوز وال العدد، هذا من األقل فيجوز بثالث،

 وال رد،الوا بالعدد المكلف فيلزم والنقص، الزيادة يمنع التقدير أن فهو الثالث: القسم وأما

 جن} :تعالى قال ،مثاًل  الزنا، حد يف كما منه، ينقص أن يجوز وال عليه يزيد أن له يجوز

 أن ألحد يجوز ال هذه جلدةً  فالمائة [،2 ]النور: { مهىه جه ين ىن من خن حن

 يعطل أن يجوز ال مقدرة، حددةم ألنها منها  ينقص أن له يجوز وال الزنا، حد يف عليها يزيد

 دةبجل فيزيده المجلود يظلم أن يجوز وال واحدة، وجلدة سوًطا منها فينقص وجل عز اهلل حد

 .شرًعا المقدر هذا على زائدة

 منه النقصان جوزي فال الشيء ألقل كان إذا الشرعي والتحديد التقدير أن القول ومجمل

 كان وإذا النقصان، ويجوز عليه الزيادة تجوز ال ألكثره التحديد كان وإذا الزيادة، وتجوز

 أن على جوازه، على دليل ورد إذا إال منه النقصان وال عليه الزيادة تجوز فال مطلًقا، التحديد

 قدارالم نقصان اعتقاد أو تشريع ألحد ليس المقدرات من عليه الزيادة أو منه النقص يجوز ما

 لكذ ألن واألحوال  الزمان بتغير تتغير وال فيها، للرأي مجال الو عليه، الزيادة وال المحدد

ّو، وال ادةزي بال الشارع عن يؤخذ الشرع فإن واألحوال، الزمان بتغير الشرع تغير إلى يفبي ل   غ 

 .جفاء وال نقصان وال

 عند هازوج على للزوجة كالنفقة ،بأدائه إال منه المكلف ذمة تبرأ وال بالذمة يتعلق النوع وهذا

 ڃ) ى:تعال لقوله الزوج  بحال محددة ألنها امتناعه حين من ذمته يف تثبت فإنها ،الشافعية

 على إال منه يبرأ ال ولهذا [.7لطالق:] (ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .الشارع حدده الذي الوجه

 .امعينً  امقدارً  له يعين ولم ،اجازمً  اطلبً  الشارع طلبه الذي الفعل هو :المحدد غير-2
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 ةوقدر المحتاج حاجة بقدر وإنما امحدودً  ليس فهو ،الزكاة غير من اهلل سبيل يف كاإلنفاق

 والسجود. واالعتدال الركوع يف والطمأنينة والتقوى، بالبر التعاون وكذلك المنفق،

 ما» :أنَّ  فيه والقاعدة الكفارات. يف للمسكين اإلطعام ومقدار ،الحنفية عند لزوجةا كنفقة أو

  .«والعادة العرف إلى فيه عرَج ي   اللغة يف وال الشرع يف له حدَّ  ال

ه يف ي رَجع ما ومنه  الحيض، ن  مَ زَ  إلى يعود الحيض بأحكام االلتزامك ،الوجود إلى تحديد 

 حيضال دم   كان ما فمتى الوجود، إلى فيه ي رَجع   وإنما الشرع  ناحية من فيه تحديَد  ال الحيضو

 .الحيض بأحكام االلتزام عليها وَجَب  اموجودً 

ا و  ُ 44 ُُُ ،  ـــــَ ، َأو  غـــــَ ـــــ  عـــــَ ـــــ  ع  . رـــــُ
 

عــــــَ ــــــ    عــــــَ ـــــــُ اَأَراَ ُ   ــــــِ ِ   ــــــَ ــــــ  ــــــَ ــــــ    ــــــِ
رد ُي ـــــــــــ  45  َ  ُأرــُ   ُُُ َ ضـــــــــــِ ــ   َُ ُ . َوغــَ ــ 

 
حُ وُر ــــــــــــــ  ــــــِ ع لــــــِ ــــــشــــــُ   يع وايــــــِ عــــــ   يِس  ــــــِ

 
 معين. وغير معين، قسمين: إلى ذاته الواجب صفة باعتبار الواجب ينقسم

 :غيره ينوب بينه تخيير دون بعينه، اجازمً  اطلبً  الشارع طلبه الذي الفعل وهو المعين: الواجب-1

 أو بالعهد، والوفاء الديون، وأداء والحج، والزكاة، رمبان، وصيام المفروضة، الصلواتك

 ذاه وحكم ،أمثالهاو ...اقائمً  كان إن بعينه المغصوب ورد ،الناس من فالن على التصدق نذر

 بعينه. ه  لَ عَ فَ  إذا إال به المطالب ذمة تبرأ ال النوع:

 يف رَ يَّ َخ  بل بعينه، ال اجازمً  اطلبً  الشارع طلبه الذي الفعل هوو المعين)المخير(: غير الواجب-2

 مينهي عن يكفر أن الحانث خير حيث اليمين  كفارةك :المعينة المحصورة ه  أفراد   بين فعله

 يرالتخي ومثل ،اإلعتاق أو ةالكسو أو اإلطعام وهي: الثالث الكفارة خصال من واحدة بخصلة

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ) تعالى: قوله يف الوارد األذى ديةف يف

 [.196]البقرة: ( ۈئ ۈئ ۆئ

نَّ  أن إما اإلمام تخيير يف وكما  ڈ ڈ) تعالى: قال ،بغيرهم يفاديهم أو األسرى، على َيم 

  .[4]محمد: ( گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
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ُ َ رُ 46 حٌّ َبَ   الـــــم َوايِ . وِر ـــــ     ُـــــــــــــَ
 

َ َلــــــــــــــــ)ال  ــــــــِ    َعــــــــ   َ اِجــــــــُح ال  تِْ(َ ال   ُ  ــــــــ
ي  َوِ    َج ـــــَ 47  شـــــُ ل  ُض َ  ا ع   َ ل   ابـــــَ   . وا

 
ايـــــَ   ُ َ )الُـــــــــــــِس ـــــَ  ع، كــــِ ـــــَ الـــــُ (رــــِ ـــــَ  ابـــــَ  

ـــــــــــــــــــــح  يَ . 48  ُُ واِج ــــ  ُـــــــــِ وَقـ ــــ    اا ُرَع   
 

ـــــــــ   ـــــ ــــَكـ َشـ ــــ   ــــَحُ  َرـــــ  ُرـــــشسِ )ُرـ ــــاَ ـ ــــا(ُد َ ـ ــــَ ـ  ـ
 

 ي:كفائ وواجب عيني، واجب قسمين: ىإل بالمكلفين تعلقه باعتبار الواجب ينقسم 

 والصيام، الصالة،ك :المكلفين من واحد كل من صولهح الشارع طلب ما العيني: الواجب-1

 ذلك. ونحو والحج،

 اعتبارب اتوالذ العين إلى منسوب اإليجاب به تعلق الذي الفعل ألن  العيني بالواجب وسمي

اًل  أنَّ   وال ر،اآلخ البعض دون البعض به يقوم أن يكفي فال ،مقصودة والفعل الفاعل ذات نم   ك 

 كلف م كل فعله إذا إال يتحقق ال الواجب هذا يف الشارع قصد ألن بأدائه  إال المكلف ذمة تبرأ

 به. غيره قيام عنه يغني وال تاركه، يأثم ولهذا

 امتوجهً  انك ما التعريف يف لَيدخ   كي  بعينه مكلف على أداؤه يتحتم ما بأنه: يعرفه وبعبهم

  عليه. التهجد كفرض غيره، دون-- النبي على كالمفروض واحدة، ذات إلى

 اإذ بحيث منهم، فرد كل من ال المكلفين، من جماعة على أداؤه يتحتم ما الكفائي: الواجب-2

 الباقين. عن والحرج اإلثم وسق  الواجب   يَ د  أ   فقد المكلفين بعض به قام

 عمَّ  ضاعت فإذا  منه تستمد برمتها المجتمع مصالح ألن  اجًد  مهمة الكفائية والفروض 

 هم،مب الكفائية بالفروض َب المخاطَ  أنَّ  ي ظن   لما وذلك األمة  إلى ومنه المجتمع يف الفساد

 الفهم. قصور   أو الجهل عن ناتج وهذا

 ة:يَّ ن  عْ ومَ  ،وعامة خاصة :فئات ثالث الكفائية بالفروض المخاطب        

 طاتالسل يف المتمثل الحكم منظومة تصلح أن الدولة فعلى ابتداًء: الدولة هيو :الخاصةف-1

 السلطة فمن ها،ب تتمثل احاليً  الكفائية الفروضف والقبائية، والتشريعية التنفيذية الثالث

 الفكر، قويَّ  لجيلا ينشأ حتى والتعليم التربية وزارة تصلَح  أن مثاًل  فعليها الوزارات، التنفيذية
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 حتى لعاليا التعليم وزارة تصلحو والريادة، النهبة بأعباء يقوم الثقافة، محصن العقل، سليمَ 

 وأن ،األكاديمي التأهيل أجل من سافرواي أن إلى رعاياها حوجي ال بما التخصصات كل توفر

 ،افردً  يحوج ال بما الطب تخصصات شتى يف أطباء بتأهيل تكتفي حتى الصحة وزارة تصلح

 وترفع ،القباة فتنصب العدل وزارة تصلح وأن العالج، أجل من السفر إلى رعاياها من

 ألمنا تثبيت حد من واألمن الداخلية وزارة وتصلح التهارج، يف الناس يقع ال حتى المظالم

 المحلي هابإنتاج تكتفي حتى والصناعة التجارة وزارة وتصلح الشارع، يف المرور شرطي إلى

 ما أحدث لىإ بشعبها وتصَل  للرعية، األصلح يف مواردها وتستثمر االستيراد، عن وتستغني

 يحسنو محاصيلها يحفظ بما الزراعة وزارة وتصلح تقنيات، من البشري العقل إليه توصل

 ةوالخزان المال وزارة وتصلح المحلي، المحصول يف اإلنتاج من ويزيد الثروة استغالل من

 يف لعاما المال وتستثمر النفقات، وترشد ،الواردات فتبب  ،الرعية احتياجات يسد بما

 تفوت ال ىحت والجوية البرية النقل وزارة وتصلح ،كان كيفما السفه تجنبتو رابحة، مشاريع

 وتصلح ،جالحر يف الوقوع رعاياها عن تدفع وحتى ،المسؤولين تقصير بسبب األبرياء أرواح

 وما تاالتصاال وزارة وتصلح أعدائها، لدى مهابة دولة تكون حتى والحرب الدفاع وزارة

 إلفساداو للفساد مدخل رأكب فهي وتكنولوجية  رقمية وخدمات وبرمجة نترنتإ من به يتعلق

 رسالتها تؤدي حتى اإلعالم وزارة وتصلَح  استخدامها، َد ش  ر   إذا إلصالحوا للصالح وكذلك

 امة،الع الرقابة جهاز وتصلَح  المشروعة، أهدافها قيوتحق السليم، العام الرأي تشكيل يف

 ابتداًء. الدولة بها ب  اطَ َخ ت   كفائية فروض كلها فهذه ذلك، غير والحسبة...إلى

 ويتوجه وتطيعهم، لهم تسمع العامة ألن العلماء وأولهم ،ينمالمسل كل ي خاَطب أي العامة:-2

 مواأث وإال الكفائية الفروض هذه تقيم سلطة يوجدوا أنب وذلك غيرهم، قبل الخطاب إليهم

 فقه   ضمنَ  الطرق بأحسن هامع فيتعامل مقصرة ولكنها موجودة الدولة كانت فإن ،اجميعً 

 شيء. يف األمر ولي على الخروج من هذا وليس والمفاسد، المصالح بين وازناتالم
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 النتدابهم الكفائي بالفرض بالقيام قصدونوي   وننَ عْ ي   الذين المعنية بالفئة وأقصد ة:يَّ ن  عْ المَ -3

 اجهيحت تخصص أي أو طبي، تخصص يف بالدراسة المجتمع يغني أن َب د  انت   كمن   لذلك،

 بالقيام االنفراد باب من يكون أو الكفاية، تقوم حتى حقه يف امتعينً  امعنيً  فيصبح الناس،

 أو ييره،تغ من وتمكن امنكرً  شاهد منك به: القيام من غيره يتمكن لن بمعنى الكفائي بالفرض

ني  أو واحد، شخص إال السباحة يجيد وال قوم   أمامَ  غريق   وقع أو الجرحى، بإسعاف ع 

 نَ يَّ عَ تَ  ،واحد   إال الظلم هذا رَ يَ  ولم شخص على اعتداء   عَ قَ وَ  أو الحرائق، بإطفاء نالمختصيك

 ،ضيهمأرا ْت لَّ احت   نوكمَ  الحقوق، تبيع لئال هنا  الكفاية فرض بإقامة ني  عْ المَ  ألنه  يشهد أن

 نهعيَّ  نم وكذلك الكفاية، تقوم حتى يليهم من إلى انتقل عجزوا فإن بالجهاد، معنيين أصبحوا

 لىع بلَ غَ  َمن وكذلك غيره، عن المساءلة وتسق  عنها المعني   هو صبحي   وظيفة يف الحاكم

 اعنيً م صبح  في   ،هو أقامها لو كما المصلحة حققي   لن الكفائي بالفرض غيره قام لو أنه ظنه

 حقه... يف ويتعين

 وصالة ة،الجماع كصالة دينية: قسمين: إلى به تتعلق ما حيث من الكفائية الفروض وتنقسم

 الكسوف وصالة الجنازة، وصالة العيدين، وصالة الجمعة، وصالة واألذان، التراويح،

 والصالة والعمرة بالحج الكعبة وإحياء واالعتكاف، االستسقاء، وصالة والخسوف،

 وتشميت المنكر، عن والنهي بالمعروف رواألم اهلل، سبيل يف والجهاد والنحر، والطواف

 دفع  و وتأليف   وتدريس   ودراسة   فظ  ح   :نْ م   الشرعية بالعلوم واالشتغال السالم، درو العاطس،

  مشكالت...الخ. ل  وَح  به،ش  

 وأن قسب وكما ،للنفع الجالبة الحديثة، بالعلوم كاالشتغال العامة، المصالح وهي نيوية:دو

  .الدولة وظائف من كثير عن بينا

 حتى الذمة يف ةمتعلق وتبقى الغير، بفعل تسق  وال الظن، بغلبة تسق  ال العينية الفروضو

 نم أفبل كانت ولهذا  امعً  والمجتمع بالفرد متعلق للمصلحة وتحقيقها الفرد، يؤديها

 الكفائية. الفروض
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 املندوب[:2]
َع  ـــُ لـــ  رـــَ  .49 يُ  ـــِ الـــ      ت عـــــ  َ   جـــَ   د  بـــِ ِح   ـــــُ
 
 
 

 ، ــــــحع ــــــَُاِ ـ ــــــال َرـ و  ِ َوِ ـ ــــــُُ ـــــــ ـ ــــــش  ــــــ َ   ـ ــــــح   ِ َ ـ  ـ
 

 مسائل: ثالث البيت يف       

 األول. الشطر وهذا :ااصطالًح  المندوب تعريف األولى:

 مراتب. بقوله: إليه وأشرنا المندوب، مراتب :والثانية

 .فيه بالشروع المندوب يلزم ال أنه الترجيح الثالثة:

 .مهم أمر إلى الدعاء وهو: الندب نم مأخوذ :لغة المندوب

 .امطلقً  تركه على ذم   وال جزم غير من اشرعً  فعله المطلوب :اواصطالًح 

 والفبيلة. واإلحسان، والتطوع، والمستحب، والنافلة السنة، لفظ: مرادفاته ومن

 مراتب: ثالث إلى ينقسم الطلب درجة جهة من المندوب

 :المؤكدة السنن-1

 السنة كركعتي بالقول: عليها حث وربما ،انادرً  إال يتركه ولم--النبي عليه واظب ما وهي

 السنن. من والرواتب الفجر، قبل

 مؤكدة:ال غير السنن-2

 يقال حتى يصوم كان--فإنه التطوع، كصيام--النبي اعليه يواظب لم التي السنن وهي

--يهاعل حث فقد العصر، قبل ركعات عأرب وكصالة يصوم، ال يقال حتى ويفطر يفطر، ال

 فعلها. على مواظبة غير من

 عنه ينقل ولم التطوعات، من بالقول عليه--النبي حث ما جميع الباب هذا تحت ويندرج

 بوالذنو الفقر ينفيان فإنهما والعمرة، الحج بين تابعوا» :--كقوله بالفعل، عليه المواظبة

 .«الجنة إال ثواب المبرورة للحجة سولي والفبة، والذهب الحديد خبث الكير ينفي كما
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 ،ر  مَ ع   أربع إال حياته يف--رعتمي لم ذلك ومع رمبان، يف العمرة على وحث .[ت :صحيح]

 واحدة. حجة وحج

 :العادة سنن-3

 ولباسه نومهو وشربه أكله كصفة التعبد، أمر غير يف النبوية األفعال وهي الجبلة: أو العادة سنن 

 التشبه باب من ذلكو فبيلة، فيها--بالنبي االقتداء فإن ذلك، ونحو ،وهيئته وركوبه ومشيه

 بيأ عند صحَّ  كما معاوية، هبنوا إياس بن وقرة فيها، يتابعه عمر ابن كان كما ممدوح، ووه به،

 سولر أتيت» قال: -المزين إياس بن قرة– هأبي عن قرة، بن معاوية حدثنا قال: بسنده، داوود

 دخلتأ ثم فبايعته» قال: ، «األزرار لمطلق قميصه وإن فبايعناه، مزينة، من ره  يف--اهلل

 طلقيم إال ق ، ابنه وال معاوية رأيت فما» عروة: قال «الخاتم فمسست قميصه، جيب يف يدي

 .[د حم، :]صحيح .«اأبًد  أزرارهما يزرران وال حر، وال شتاء يف أزرارهما

  غيرهما عند ذلك نجد ولم العادة سنن من وهي األزرار إطالق يف تاَبعا نهواب الصحابي فهذا

 باردة يئةب يف كان فمن ،مصلحةوال والبيئة، للعرف، يخبع بل التعبد، مقام من ليس ذلك ألن

 مقتبى على النبوي الحال جرى إذا ولهذا شتوية  إضافية وألبسة بل القميص تزرير يحتاج

 دام ام وعرفه ،نفسه عطب يجاري فالمكلف ،العرف مجاراة على أو ة،لبالج أو البشري، الطبع

 .الشريعة يخالف ال أنه

 واختلفوا والعمرة الحج يف الندب إتمام على اتفقوا الفقهاء أن نبين المسألة يف نخوض أن قبل

 :قولين على عداها فيما

 والحنابلة. الشافعية، ذلك: إلى ذهب فيه، بالشروع المندوب يلزم ال األول: القول

 مباشرة. النظم يف ذكرناه الذي وهو

 يجب نهفإ المندوب، أداء يف المكلف شرع إذا أي: فيه، بالشروع المندوب يلزم الثاين: والقول

 ذلك: يف تفصيل على المالكية وأكثر الحنفية، أكثر ذلك إلى ذهب ،وإتمامه فيه المبي عليه
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 لعذر: نهم خرج فإن اإلتمام، عليه فيجب النفل، أداء يف شرع إذا المكلف أن إلى ذهبوا فالحنفية

 يعجم يف هذاو ،اإلثم وعليه القباء لزمه عذر: يرلغ منه خرج وإن عليه، إثم وال القباء، لزمه

 المندوبات.

 يربغ منه خرج فإن المندوب، يف شرع إذا اإلتمام عليه يجب أنه إلى ذهبوا فقد المالكية، أما

 عندهم- المندوبات من سبعة يف هذاو ،عليه قباء فال بعذر خرج وإن فق ، القباء فعليه عذر

 :وهي-

 .المندوب الحج-1

  .العلماء نبي باالتفاق هاتانو ،المندوبة العمرة-2

  .التطوع طواف-3

 .المندوبة الصالة-4

 .المندوب الصوم-5

  .اإلمام يفارق أن امتنع جماعة يف صلى فمن االئتمام:-6

 .فيها شرع إذا إكمالها عليه وجب أيام عشرة اعتكاف نوى فمن االعتكاف:-7

 هذه يف الخالف وتفاصيل ،فيه دخل إذا يقطعه أن فيجوز المالكية عند المندوبات هذه عدا وما

 كما ولاأل الراجح بأن متعجلين ونقول المطولة، األصولية أو الفقه كتب يف بيطل المسألة

 بالشروع. يلزم ال أنه يف وصراحتها األدلة لقوة نظمناه

ـــــِ حُ ـــــ َ ـــــَ ـــــ    ـــــُ َـــــ ُ وِ ـــــع   .50    َ اَبــــــــــاـــــال   
 
 
 

ــــُ َ  ـــــ ـــــ ُكـ ــــُ  ـــــ ــــح   وَ ـ ُِ  َقـ ــــ ـ ــــ   ــــُ ـ ــــعِ ال وُ ـ ـــــ ــــَ ـ ـــــ  ااَبـ
 
 

 للوما يلحق ولكن تاركه، يعاقب وال فاعله، يثاب أنَّه وهو وثمرته: المندوب حكم البيت يف

 غير السنن من دونها ما وأما المؤكدة، السنن وهي الندب مراتب أعلى كرَ تَ  نمَ  والعتاب

 نأل للتقليل )قد(ـب أشرت ولهذا عتاب  وال لوم تركها َمنْ  يلحق فال العادة، وسنن المؤكدة

  المؤكدة. السنن َتَركَ  َمنْ  فق  اواحًد  يلحق اللوم
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ةـــــَ َو ــــــــــِ  .51 ُُ  ِح، ـــــ  ُ غِـ  ـ  الـ  ُ  ـ  َرـ   ِإَ ا َوا  
 
 

حد  رـــــِ   ُِ د رـــــُ  َواجـــــِ َما لـــــ  ُ    ُــــــــــــــَ  خـــــُ
 

 :هي وأشهرها ،المندوب على تدل التي صيغال هنا

 أفبل: أو سنة، :مثاًل  ،الندب على يدل بما التصريح :ولىاأل الصيغة

نَ    الثاين: ومن [.ن] «.قيامه لكم وسننت» :- رواية يف- رمبان قيام يف--قوله :األول َفم 

 [.حم ط، ]صحيح: .«أفبل فالغسل اغتسل ومن» :- الجمعة غسل يف--قوله

 وفارقت عتقتأ   حيث- لبريرة--قولهك الترغيب، على تدل عبارة كل :الثانية الصيغة

  .]ق[ .«راجعتيه لو» :-ارقيقً  وكان امغيثً  زوجها

ـْيـَغــة  ) :بقولنا إليه نارأش ما وهذا ــْيـب   َوص    (.الـتَّـْرغ 

 يغص يف معنا ومر الندب، إلى الوجوب من تصرفه قرينة وجدت إذا األمر :الثالثة الصيغة

 والتصريح المبارع، على الداخلة األمر المو األمر، فعل يشمل المطلق األمر أن الواجب

األمر بمادة
(1)

 تعالى: قولهك لألول ونمثل األمر، فعل واسم ،األمر فعل عن النائب المصدرو ،

 والقرينة للوجوب، وليس للندب األمر فهذا .[33]النور: ( چ ڃ ڃ ڃ ڃ )

 بيدهمع الصحابة بعض يكاتب لم اآلية هذه نزلت لما إنه حيث التقريرية  السنة هي: الصارفة

  .--النبي عليهم ينكر ولم أيديهم، ينب الذين

ــن إ َذا ر  َواأْلَْمـ) بقوله: إليه أشرت وهذا ـب   م  ـ لَّـه   ـنَْصـر ف  م   َواج   (.َذاخ 

                                 
وقد ورد يف األحكام يف السنة أربع مرات فيما نعلم وكلها للندب بال خالف ما عدا موضًعا واحًدا فيه « أمرين ربي»ما ورد منها لفظ: ( وم1)

دخل على رسول اهلل  "خالف وهو إعفاء اللحية واألقرب إلحاقه بالبقية. وهذه المواضع هي: األول: إعفاء اللحية عن أبي هريرة، قال: 

: أمرين به ، قال« ويحك، من أمرك بهذا؟»يه وسلم مجوسي قد حلق لحيته وأعفى شاربه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: صلى اهلل عل

على  بش[ الثاين: المسح«]لكني أمرين ربي عز وجل أن أعفي لحيتي، وأن أحفي شاربي»كسرى. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

قال: كنت مع النبي صلى اهلل عليه وسلم، يف سفر فقبى حاجته، ثم توضأ، ومسح على خفيه، قلت يا رسول  الخفين عن المغيرة بن شعبة،

 عليه أن رسول اهلل صلى اهلل»]حم[. الثالث: تخليل اللحية عن أنس بن مالك، "بل أنت نسيت، بهذا أمرين ربي عز وجل  "اهلل: نسيت، قال: 

،]د[. الرابع: التثليث يف « هكذا أمرين ربي عز وجل»، وقال: « أدخله تحت حنكه فخلل به لحيتهوسلم كان إذا توضأ، أخذ كًفا من ماء ف

ي َرب ي َعزَّ  "الوضوء عن أنس بن مالك
أ  َثاَلًثا َثاَلًثا، َوَقاَل: ب َهَذا َأَمَرن  َم َيَتَوضَّ  َصلَّى اهلل  َعَلْيه  َوَسلَّ

وَل اهلل   ]طب[." َوَجلَّ َرَأْيت  َرس 
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 :اآلتي منها نذكر كثرية األمر صوارف

 فقوله: ،«المغرب قبل صلوا المغرب قبل صلوا» :--قولهك األمر، بعد التخيير على النص-1

--قوله وهو االستحباب، إلى يصرفه ما ورد لكن الوجوب، األمر يف واألصل ،أمر )صلوا(

 .]ق[ «شاء لمن» الحديث: هذا آخر يف

 سورة] {حط مض خض} تعالى: هلوقك األمر، بخالف وإقراره--هفعل-2

 جمل كاشترائه فيها، دي شه   لم مبايعات --النبي عن الصحيحين يف جاء فقد .[282البقرة:

 بدينار جاءهو شاة وباع تينشا فاشترى لألضحية شاة باشتراء الصحابة أحَد  توكيلهوك ،جابر

 افيه يحصل لم كثيرة وصور .]خ[ .هذا وشرائه بيعه على وأقره باإلشهاد يأمره ولم وشاة

 .السنة يف معلوم هو كما إشهاد

: قعدوا ولهذا يلي. مما باألكل كاألمر قرينة، وال األدب باب من يكون أن-3  يف األوامر» أنَّ

 «.االستحباب تفيد اآلداب

 «بركة السحور يف فإن تسحروا» :السحور يف--قولهك ،الوجوب انتفاء على يدل بما عليلهت-4

 بالوجوب. قائل يعلم وال [.طب :حسن] «تقيل ال ينالشياط فإن قيلوا» -- قولهو .]ق[

 «خيشومه ىعل يبيت الشيطان فإن ،اثالثً  فليستنثر نومه من أحدكم استيقظ إذا» --وكقوله

 المرء يسعى مما هذا مبيته يف والشيطان خيشومه، على يبيت الشيطان بأن علله ألنه .]ق[

 طهيرالت يف فيسعى المعنى معقول أمر جهة من وال فيطهر، النجاسة جهة من ليس لكن إلبعاده

 ألمرا أن على دل «.خيشومه على يبيت الشيطان فإن» :بقوله علل لما ولهذا منه، تنقيةوال

 لالستحباب.

 كنا» :قال-عنه اهلل رضي-عمر ابن فعن ،المخالف عدم مع فهمهم على الدال الصحابة فعل-5

 اميتً  غسل من» :--قوله مع .[هق قطن،] «يغتسل ال من ومنا يغتسل من فمنا الميت نغسل

 يوجب الفقهاء من اأحًد  أعلم ال) :السنن يف الخطابي قال .[جه :صحيح] «.فليغتسل
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 على ذلك يف األمر يكون أن ويشبه حمله من الوضوء وال الميت غسل من االغتسال

 [.307 / 1] (االستحباب

 بغب إذا شاربه يفتل كان الخطاب بن عمر أن نقل وقد وإنهاكها الشوارب بحف األمر ومثله

 .اواجبً  وليس مستحب واإلنهاك الحف أن فدل

 الحديث   يراوي عن لها التهذيب   َل ق  ن   ثم اللحية بإعفاء كاألمر لألمر: ن  ي  بَ الم   الحديث   نقلة   فعل  -6

الزم. غير األمر أن على فدل عمر بن اهلل وعبد هريرة أبو وهما ،الصحابة من
(1)

  

 تحباب،االس فيبقى نسخ ثم النار مست مما الوضوء مثل ،االستحباب بقي الوجوب نسخ إذا-7

 النسخ. يف عنه الحديث وسيأتي

اب   .52 ــــِ ارِ  ــــــــــــــــــِ    ــــَ ــــِ    ئ ــــ  ر  ِ ُج     َُ  ُحو 
 
 

ارِ   ــــــَ ــــــِ  ابــــــ   ــــــِ ــــــِس ِ لــــــُ  َو     َُ ــــــُ   لــــــ    رــــــَ
 

 الصخرة يحمل رجل كل) مثل: مجموع هو حيث من المجموع على الحكم الكل:ب المراد

.(العظيمة
(2)

 اداألفر كل يجتمع أن بل الصخرة، تلك يحمل بأن عليه محكوم فرد كل فليس 

يحملونها. الصخرة تلك على
(3)

 

                                 
ولحيته قد انتشرت فقال:  --األول: عن أبي قحافة رضي اهلل عنه أنه أتي به النبي --باإلضافة إلى صوارف وادرة عن النبي هذا  (1)

 عليه وسلم صلى اهلل بن عمرو بن العاص، أن النبي عبد اهلل، سف[. والثاين: عن حنيفةضعيف: ]وأشار بيده إلى نواحي لحيته. « لو أخذتم»

ت[. وهذان الحديثان ضعيفان إال أنهما يصلحان أن يكونا قرينة صارفة مع مجموع -]ضعيف كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.

، أن ة، فيه إشارة إلى الصحابة الثالث: عن أبي هرير"أنهم كانوا يأخذون من جوانبها"-وغيرهكإبراهيم النخعي -اآلثار الواردة عن التابعين

إن فطرة اإلسالم الغسل يوم الجمعة، واالستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي »رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

]حب[. ويف صحيح مسلم من حديث عائشة، قالت: قال رسول « لحاكمشواربها، وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا * شواربكم، واعفوا 

عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص األظفار، وغسل البراجم،  "عليه وسلم: اهلل صلى اهلل 

انتقاص  "قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إال أن تكون المبمبة زاد قتيبة، قال وكيع:  "ونتف اإلب ، وحلق العانة، وانتقاص الماء 

 قد حمل كثير من العلماء الفطرة هنا على السنة طريقة وشرًعا. و "الماء: يعني االستنجاء

 (.83/ 2( اإلبهاج يف شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين )2)

 (.1117/ 3( المهذب للنملة )3)
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 هذا"و ،"عمرو"و ،"زيد" نحو: كثيرين على يصدق ال اشخًص  معناه   كان ما :فهو الجزء وأما

 ."الرجل

 من المندوب أحكام من سبق ما أنَّ  وذلك والجزء، الكل جهة من يختلف المندوب حكمف

 يترك أن يجوز فالفرد المجتمع، أو الفرد جهة من سواءً  األجزاء، إلى يعود إنما الزم، غير أنه

 لك يترك أن أما الترك، هذا على يالم وال يعاقب وال األوقات، بعض يف المندوبات بعض

 يف األجزاء إلى توجه إنما فالندب عدالته، يف ويقدح يجوز فال األوقات، كل يف المندوبات

 األوقات. بعض

 قةوصد الجماعة كصالة المندوبات بعض يتركوا أن األفراد لبعض يجوز كذلك، والمجتمع

 فهو ،للجماعة بالنسبة لألفراد يتوجه إنما المندوب ألن الجماعي  الترك ويمنع التطوع...

 كفاية فرض :فاألذان  الجهة هذه من اتمامً  الكفائي بالفرض أشبه وهو ذلك، عند مطلوب

 ممنوع. الجميع من وتركه الجميع، عن ويسق  واحد به يقوم مرَّ  كما

  فال الجميع يتركه أن أما األفراد، بعض من تركه يجوز :المندوب النكاحف هنا األمر وكذلك

  للجماعة. بالنسبة واجب لآلحاد، بالنسبة مندوب فهو
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 احلرام [:3]

َ ـــ يُ ـــِرـــ    اِبـــيع  َ  اـــ  ـــَ ـــُ ب ُ     ارَ  .53  اـــالـــُِس
 
 

ل     كُ وا ر ُ  ــــــــــــــــــــــ  َج   ل   اـ ا َُا ُ  ـــــَ اج   َُ  اُ  ـــــَ  ـــــَ
 
 
 

 والمحرم. والحجر والحظر الممنوع له ويقال الحرام التكليفية: األحكام من الثالث الحكم

 دقيقان: وكالهما االصطالح يف للحرام تعريفان البيت ويف

 فاعله. اشرعً  مَّ ذ   ما هو األول: التعريف
(1)

 

 فيهما. ذمَّ  ال ألنه والمكروه والمباح المندوب يخرج :ذم ما فقوله:

 هو رالمعتب الذم  ف ،نس  َح وي   ح  َد مْ ويَ  ح،ب  قَ وي   م  يذ   العقل أنب قالوا من قول يخرج :اشرعً  وقوله:

 .فق  الشارع من الوارد

 تاركه. يذم الواجب ألن الواجب يخرج :فاعله وقوله:

 .اجزمً  تركه الشارع طلب ما أي: (اجزمً  قوله:)والترك الثاين: التعريف

 وخرج فعلها، طلب الشارع ألن والمندوب  الواجب يخرج تركه: الشارع طلب ما قوله:

 فيه. طلب ال ألنه المباح 

  .اجزمً  ليس تْرك ه   طلَب  ألنَّ  المكروه يخرج (:اجزمً ) قوله:

 الخمر، وشرب والسرقة، ،ا: الزنأيًبا أمثلته، ومن الحرام على مثال الربا(: مثل) قوله:

 ،محرمة أقوال وهذه والغيبة، والنميمة، الكذب، ومثل: جوارح، أفعال وهذه والقتل،

 محرمة. قلبية لأعما وهذه ،والنفاق والحسد، كالحقد،و

 فيفةالخ التوكيد نون من بدل واألَل ف   الحرام، عن وابتعد واعتزل اجتنب أي )فاجنبا(: قوله:

 الوقف. بسب

54  ُ َة ـــــُ ََ َ   بـــــَ .  ـــــــــِ    ي  يـــــِ     ُ  َ  َ    
 

هــ   ُ  ـــــُ ولــَ ــ    ي  ىـــــــــــــ  َأي    ُ ، َوالــ ــ   ا ِإن  يــُ ـــــِ
 

                                 
 (.298-297/ 1. المهذب للنملة )71( شرح تنقيح الفصول للقرايف ص 1)
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ِ   حُ  َ  ماكَ لَ  .55 َِ ال عِ  ُ   ()َ ر   ــــــــــــــــــلَ  أو   َ ا
 

ـــ    ع ـــ  ـــ  ـــُ  ، ُ َوال ـــُ  ل  ث ـــ   َُ ال ـــُ  ُ  ُ  خـــَ     ع رـــَ ـــ    لـــَ
 

 كاآلتي: ،البيت يف كما مرتبةً  نذكرها ،متنوعة الحرام على تدل التي الصيغ

 .[229]البقرة: (ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے) تعالى: قوله مثل الحل، نفي-1

 .]ق[ «ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال» والسالم: الصالة عليه وقوله

 وقوله: .[3]المائدة: (ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله مثل ،ومشتقاتها التحريم لفظة-2

 .[23]النساء: (ڌ ڌ ڍ)

م النهي-3 َحر    .[32]اإلسراء: (ڑ ڑ ژ ژ) تعالى: قوله مثل ،الم 

 فإن حظل: معنى وهذا الكراهة. إلى يصرف لم الذي المطلق النهي أي المحرم: النهي ومعنى

 القطع. هو الحظل

 تعالى: هقولك فالدنيوية أخروية، أو دنيوية سواءً  عقوبة، عليه بت  رَ ي   ثم فعاًل  الشارع يذكر أن-4

 .[38]المائدة: (ٿ ٺ ٺ ٺ)

 (ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ) كقوله: واألخروي

 .[14]النساء:

 (وئ وئ ەئ) تعالى: كقوله الفعل، من والمنع الترك تطلب التي األمر صيغة-5

 أساليب من تعتبر الصيغة هذه فإن .[278]البقرة: (ے ھ ھ ھ ھ) وقوله: .[30]الحج:

 النهي. األوامر: هذه معنى ألنَّ  اللفظ  جانب على المعنى لجانب اترجيًح  النهي 

 (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ) تعالى: كقوله الفعل، على اللعن -6

 .[88]البقرة: (ەئ ەئ ائ ائ ) وقوله: .[57]األحزاب:

 تباع أو تركه الشارع طلب كسبي فعل كل :ذلك تقريبو التحريم: على يدل أسلوب كل-7

 وأ ،إياه محبته نفى أو ،ألجله فاعله مقت أو ،هتمق أو ،ألجله فاعله ذمَّ  أو ،ذمه أو ،فعله على

 أو ياطينالش أو ،بالبهائم فاعله هبَّ َش  أو ،فاعله عن الرضا نفى أو ،به الرضا نفى أو فاعله محبة
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 بنص أو منه األنبياء استعاذ أو كراهة أو بسوء وصفه أو القبول من أو الهدى من امانعً  نصبه

 و   أو ،معصية   أو ةلبالل   أو ،لوم أو لذم   أو ،آجل أو عاجل لعذاب   أو ،الفالح لنفي اسببً 
 َف ص 

 زوال أو غبب أو لعن   أو رْج زَ  أو إلثم اسببً  أو افسقً  أو اإثمً  بكونه أو نجس أو رجس أو بخبث

 آجل أو عاجل خزي أو لقسوة أو النفوس الرتهان أو الحدود من حد أو نقمة حلول أو نعمة

 الرب هلَ عَ َج  أو وسخريته الستهزائه أو محاربته أو تعالى اهلل لعداوة أو آجل أو عاجل لتوبيخ أو

 المغفرة أو ،نهع العفو أو عنه بالصفح أو ملْ بالح   أو ،عليه بالصبر نفسه َف وَص  أو لنسيانه اسببً 

 أو تزيينه أو الشيطان عمل إلى نسبه أو ،احتقار أو بخبث فاعله َف وَص  أو ،منه التوبة أو لفاعله

 أو ،ه  فاعل   نم   أو منه األنبياء أرّ بَ وتَ  ،والمرض لمةكالظ   ذم   بصفة وصفه أو هفاعلَ  الشيطان تولي

 حزنوال األسى عن األنبياء   يَ ه  ن   أو ،والعداوة بالبراءة فاعله جاهروا أو ،فاعله من اهلل إلى اوْ كَ َش 

 و   أو ،فيها وما الجنة حرمان عليه َب ت  ر   أو آجلة أو عاجلة   لخيبة   اسببً  َب ص  ن   أو ،فاعله على
 َف ص 

 أو ،اآلخرة يف فاعلوه ن  الع  ي   أو ،غيره إثم فاعله لمَّ َح  أو ،هعدو   اهللَ  بأنَّ  أو ،اهلل عدو بأنه فاعله

 نبياءاأل هيَ ن   أو بالباللة فاعله وصف أو ،بعض على بعبهم دعا أو ،بعض من بعبهم أَ برَّ تَ 

 غالب يف االستعمال بعرف التوبيخ على يدل بما الفعل علة عن السؤال أو ،لفاعله الدعاء عن

 منهي كذل فكل منه بالغيرة نفسه الرب وصف أو َل ت  ق   لفظ أو طرد أو إبعاد   عليه َب ت  ر   أو ،األمر

.الزجر يف أبلغ أنواعه ذكر ليكون عو  ن   ولكنه والوعيد الذم إلى راجع ذلك وكل عنه
(1)

 

                                 
م}العتب على اْلَفاع ل: -1( واألمثلة على ذلك كاآلتي: 1) إ َلى  {َوإ ذ َتقول للَّذي أنعم اهلل َعَلْيه  وأنعمت َعَلْيه  } {َعفا اهلل َعنْك لم َأذ نت َله 

ْعل: -2 {كال}إ َلى َقْوله  {عبس َوَتَولَّى} {لم تحرم َما أحل اهلل َلك تبتغي مرضات َأزَواجك} {َواهلل َأَحق َأن تخشاه}َقْوله  َما  لبئس}ذّم اْلف 

ولبئس َما } {َومثل كلمة خبيثة} {ونجيناه من اْلقْرَية الَّت ي َكاَنت تْعمل اْلَخَبائ ث} {لقد جْئت ْم َشْيئا إدا} {َساَء َما يحكمون} {َكان وا يصنعون

ي} {شروا ب ه  أنفسهم نْد اهلل الصم اْلبك}ذّم اْلَفاع ل: -3{بْئَسَما خلفتموين من بعد  َواّب ع  وا} {مإ ن َشّر الدَّ نْد اهلل الَّذين كفر 
َواّب ع   {إ ن َشّر الدَّ

ونَ } م 
م هم المفسدون} {َوأ وَلئ َك هم المعتدون} {َفأ وَلئ ك هم الظَّال  َك هم َشّر اْلَبريَّة} {َأال إ نَّه 

ْيَطان َله  قرينا فَساء } {أ وَلئ  َومن يكن الشَّ

م َكان وا قوم سوء فاسقين{}لقرينَيا َلْيت بيني َوَبْينك بعد المشرقين فبئس ا} {قرينا ْعل: -4.{إ نَّه  َشًة ومقًتا}مقت اْلف  ه َكاَن َفاح  كبر } {إ نَّ

نْد اهلل َوعند الَّذين آمن وا نْد اهلل َأن َتقول وا َما اَل َتْفَعل ونَ } {مقًتا ع  م}مقت اْلَفاع ل:  -5{كبر مقًتا ع   -6.{ينادون لمقت اهلل أكبر من مقتكم َأنفسك 

ْعل نفي مح اَل يحب } {اَل يحب المفسدين}نفي محبَّة اْلَفاع ل: -7.{اَل يحب اهلل اْلَجْهر بالسوء من الَقْول} {َواهلل اَل يحب اْلفساد}بَّة اْلف 

ينَ } {اَل يحب الخائنين} {اْلَكافرين ْعَتد  : نفي ال -8{اَل يحب كل مختال فخور} {اَل يحب من َكاَن خواًنا َأث يًما} {اَل يحب اْلم  ْعل  َضا ب اْلف  ر 



 

 57 

 

                                 
َباد ه  اْلكْفر} َضا َعن اْلَفاع ل: -9{َواَل يرضى ل ع  قين }نفي الر  َياط ين َأو  -10{َفإ ن اهلل اَل يرضى َعن اْلَقْوم اْلَفاس  ل بالبهائم َأو الشَّ َتْشب يه اْلَفاع 

ْم حمر مستنفرة} {يحمل أسفارا َكمثل اْلحمار} {إ ن هم إ الَّ كاألنعام} {َفمثله َكمثل اْلَكْلب}اْلَكَفَرة  ه  إ ن المبذرين َكان وا إْخَوان } {َكَأنَّ

َياط ين م إ ذا مثلهم} {الشَّ م} {إ نَّك  نْه 
ه  م  م َفإ نَّ نْك 

ْم م  ْعل َسبًبا لحرمان اْلهدى  -11{َومن َيَتَولَّه  لم يكن } {اَل يهدي اْلَقْوم اْلَكافرين}نصب اْلف 

م َواَل ليهد ْعل  -12َأي َعن فهم آياتي َأو تدبر آياتي.  {سأصرف َعن آياتي الَّذين يتكبرون} {يهم َطر يًقا إ الَّ َطر يق َجَهنَّماهلل ليغفر َله  نصب اْلف 

ينَ }َسبًبا لحرمان اْلقب ول  تَّق  َما يَتَقبَّل اهلل من اْلم  م نفقاتهم إ الَّ أَ } {لن تقبل َتْوَبتهمْ } {إ نَّ نْه 
وا ب اهللَوَما َمنعهم َأن تقبل م  َفَلْن يقبل من {}نهم كفر 

م} {أحدهم مْلء األَْرض َذَهبا َوَلو افتدى ب ه   نْك  وا َطْوًعا َأو كرها لن يَتَقبَّل م  ْعل بالسوء َواْلَكَراَهة  -13.{قل َأْنفق  كل َذل ك َكاَن }وصف اْلف 

وًها نْد َربك َمْكر  ي َئات} {َسي ئ ه  ع  و َعن السَّ مْ َويكف} {َوَيْعف  م من َسي َئاتك  َؤال وإضاعة  {ر َعنْك  يث َويكره  لكم َثاَلًثا قيل َوَقاَل َوَكْثَرة الس  َوف ي الَحد 

ْعل: -14الَمال.  لين}استعاذة اأْلَْنب َياء من اْلف  الَّ ذ إ  مَعاذ اهلل َأن َنْأخ  } {أعوذ بك َأن َأسَألك َما َلْيَس لي ب ه  علم} {أعوذ ب اهلل َأن أكون من اْلَجاه 

نْده يث:  {من وجدَنا متاعنا ع  وذ بك َأن أزل َأو أضّل َأو أظلم َأو أظلم َأو َأْجَهل َأو يجهل َعليّ "َوف ي الَحد  استعاذوا من المخالفات َكَما  "َوَأع 

ْعل وكراهتهم َله : -15استعاذوا من البليات. 
نَّا كارهينقَ } {َقاَل إ ن ي لعملكم من القالين}بغض اأْلَْنب َياء لْلف  ْعل -16{اَل أولو ك  نصب اْلف 

ونَ }َسبًبا لنفي اْلَفالح  ر 
ه اَل يفلح اْلَكاف  ونَ } {إ نَّ م 

ه اَل يفلح الظَّال  ب اَل يفلحون} {إ نَّ احر َحْيث  َواَل يفل} {إ ن الَّذين يفترون على اهلل اْلَكذ  ح السَّ

يث:  {َأَتى ْعل َسبًبا لعذاب َعاجل: -17. "ةلن يفلح قوم ولوا َأمرهم اْمَرأَ "َوف ي الَحد  ن وب ه مْ } {فكال َأخذَنا ب َذنب ه  }نصب اْلف  م اهلل ب ذ   {َفَأخذه 

وا اَل يرى إ الَّ مساكنهم} {َفَكذب وه  فأهلكناهم} ْنَيا} {َفَأْصبح  م َعَذاب ف ي اْلَحَياة الد  با يعذبهم اهلل عَذا} {ولنذيقنهم من اْلَعَذاب اأْلَْدَنى}.{َله 

َرةَأل   ْنَيا َواآْلخ  ْنَيا لعنة} {يًما ف ي الد  ه الد  ْنَيا} {وأتبعوا ف ي َهذ  سينالهم غبب من َربهم وذلة ف ي اْلَحَياة } {فأذاقهم اهلل الخزي ف ي اْلَحَياة الد 

ْنَيا ن كذب وا فأخذناهم ب َما َكان وا يَ }اآْلَية  {ضربت َعَلْيه م الذلة َأْين َما ثقفوا} {الد 
ب ونَ َوَلك 

ْنَيا خزي} {ْكس  م ف ي الد  ل وب سنلقي ف ي ق  } {َله 

وا الرعب ب َما أشركوا ب اهلل ن ين} {فأثابكم غما بغم} {الَّذين كفر  ْيَطان ذكر ربه َفلبث ف ي السْجن ببع س  َو فالت} {فأنساه الشَّ وت َوه  قمه اْلح 

م عبادا ل} {مليم م} {َفإ ن َله  معيشة ضنكا} {ناَفإ ذا َجاَء وعد أوالهما بعثنَا َعَلْيك   {فبظلم من الَّذين هادوا حرمنا َعَلْيه م َطّيَبات أحّلت َله 

ا خطيئاتهم } {َذل ك جزيناهم ببغيهم}إ َلى َقْوله  {وَعلى الَّذين هادوا حرمنا كل ذ ي ظفر َومن اْلَبقر َواْلغنم حرمنا َعَلْيه م شحومهما} مَّ
م 

ْعل َسببً -18{أغرقوا ْرآن: نصب اْلف  يد اْلق  َو َأكثر َوع  ل ون ف ي بطونهم َنارا}ا لعذاب آجل َوه  َما َيْأك  َحاب أ وَلئ َك َأْص } {َفَسوف نصليه َنارا} {إ نَّ

يم َما يجرجر ف ي َبْطنه َنار َجَهنَّم.  {اْلَجح  ْعل َسبًبا لذم َأو لوم:  -19إ نَّ  َفتلقى} {افتقعد ملوًما محسورً } {فتقعد مذموًما مخذواًل }نصب اْلف 

وًرا ي َجَهنَّم ملوًما َمْدح 
َو مليم} {ف  ي اليم َوه 

ن وده فنبذناهم ف  َو مليم} {فأخذناه َوج  وت َوه  وًرا} {فالتقمه اْلح  نَْها مذؤوًما َمْدح 
ج م  -20ا{اْخر 

ْعل َسبًبا لمعصية َأو َضاَلَلة  ل وبهم اْلعجل بكفرهم}نصب اْلف  ب ونَ كال بل ران على ق  } {وأشربوا ف ي ق 
مَ } {ل وبهم َما َكان وا َيْكس  ا استزلهم إ نَّ

ْيَطان ب َبْعض َما كسبوا ل وبهم} {الشَّ ا زاغوا أزاغ اهلل ق  ل وبهم إ َلى َيْوم يلقونه ب  } {بل طبع اهلل َعَلْيَها بكفرهم} {َفَلمَّ وا فأعقبهم نَفاًقا ف ي ق  َما أْخلف 

ب يل َوَيْحسب وَن َأنهم َوم{}اهلل َما وعدوه َوب َما َكان وا يكذب ون م ليصدونهم َعن السَّ َو َله  قرين. َوإ نَّه  ْحَمن نقيض َله  َشْيَطانا َفه  ن َيعش َعن ذكر الرَّ

يَْطان َفَكاَن من الغاوين} {مهتدون نَْها َفأتبعه  الشَّ
ونَ } {فانسلخ م  م قوم اَل يفقه  ل وبهم ب َأنَّه   {م ب َما كسبواهَواهلل أركس} {ثمَّ انصرفوا صرف اهلل ق 

م َما َبين َأْيديهم َوَما َخلفهم} م قرناء فزينوا َله  ْعل بالرجس َأو اْلخبث  -21{وقيبنا َله  ْيَطان َفاْجَتنب وه  }وصف اْلف  ْجس من عمل الشَّ  {ر 

م الرجس} {َفاْجَتنب وا الرجس من اأْلَْوَثان} َما ي ر يد اهلل ليْذهب َعنْك  ونجيناه من اْلقْرَية الَّت ي َكاَنت تْعمل } {الخبيثات للخبيثين} {إ نَّ

ْجس َأو نجس  -22{َومثل كلمة خبيثة} {اْلَخَبائ ث ه  ر  ل ب َأنَّ
ْجس}وصف اْلَفاع  م ر  م إ نَّه  وَن نجس} {فأعرضوا َعنْه  ْشرك  َما اْلم   -23{إ نَّ

ْعل ب َكْون ه  فسًقا  ه  فسوق}وصف اْلف  هل  ب ه  َلك ن يجوز َأن يقدر َأو َذا فسق  {َأو فسًقا أهل لغير اهلل ب ه  } {َفإ نَّ نَا صفة للم  َن اْلفسق َهاه 
ف يه  نظر أل 

َباف  م اْلكْفر والفسوق والعصيان}أهل لغير اهلل ب ه  َفحذف اْلم  ْعل ب َكْون ه  إ ْثًما َأو َسَبَب إ ْثم   -24{َوكره إ َلْيك  ه  }وصف اْلف  َومن يكتمها َفإ نَّ

ش َما } {َومن يْكسب َخط يَئة َأو إ ْثًما} {تظاهرون َعَلْيه م باإلثم والعدوان} {عل َذل ك يلق أثاماَومن يف} {آثم قلبه قل إ نََّما حرم َرب ي اْلَفَواح 



 

 58 

 

                                 
نَْها َوَما بطن َواإْل ْثم ْجس َأو لعن َأو غبب  -25{فيهَما إ ْثم َكب ير} {ظهر م  ه  َسَبب ر  ْعل ب َأنَّ

ْجس َقاَل قد َوقع عَ }وصف اْلف  م ر  م من ربك  َلْيك 

ه  َجَهنَّم َخال دا ف يَها َوَغبب اهلل َعَلْيه  ولعنه} {فبَما نقبهم ميثاقهم لعناهم} {َوَغبب َتَعمدا َفَجَزاؤ  ؤمنا م   َكَذل ك َيْجَعل اهلل} {َومن يقتل م 

ل ول  -26{الرجس على الَّذين اَل ي ؤمن ونَ  ْعل َسبًبا لزَوال نْعَمة َأو ح 
ه م}نقمة نصب اْلف  وا َما ب َأْنفس  فأعرضوا } {إ ن اهلل اَل ي غير َما ب قوم َحتَّى ي غير 

ا َكاَنا ف يه  } {َفَأْرَسلنَا َعَلْيه م سيل العرم مَّ
ْيَطان َعنَْها فأخرجهما م  وا اَل يرى إ الَّ مساكنهم} {َفَأْصَبحت كالصريم} {فأزلهما الشَّ  -27{َفَأْصبح 

ْعل َسببا لحد  وله ويسعون ف ي األَْرض َفَساًدا}نصب اْلف  َما َجَزاء الَّذين ي َحارب وَن اهلل َوَرس  َما}اآْلَية  {إ نَّ يه  وا َأْيد  ق والسارقة َفاْقَطع  ار   {َوالسَّ

َما ماَئة جلَدة} نْه 
د م  ان ي فاجلدوا كل َواح  ان َية َوالزَّ ْم َثَمان يَن جلَدة} {الزَّ وه  د 

م فآذوهماواللذان يأتيانها م  } {َفاْجل  ْيَخة إ ذا َزَنَيا {نْك  ْيخ َوالشَّ الشَّ

َما اْلَبتََّة.  وه  م  وس:  -28َفاْرج  ْعل َسببا الرتهان الن ف  م بالقسوة  -29{كل اْمر ئ ب َما كسب رهين} {كل نفس ب َما كسبت رهينة}نصب اْلف  الذَّ

ْعل َسببا لقسوة َأو لخزي  ل وبهم قاسيةفبَما نقبهم ميثاقهم لعناهم وَ }َونصب اْلف  ْم من بعد َذل ك} {َجَعلنَا ق  ل وبك  فطال َعَلْيه م {}ثمَّ قست ق 

ل وبهم ل وبهم من ذكر اهلل} {األمد فقست ق  َوإ ذا ذكر اهلل َوحده } {َذل ك الخزي اْلَعظ يم} {فأذاقهم اهلل الخزي} {فويل للقاسية ق 

ْعل َعاجاًل أم آجاًل: -30{اشمأزت ل ريع آَية تعبث} {أتأتون الذكران من اْلَعالمين} {ن َما تنحتونأتعبدو}التوبيخ على اْلف   {ونأتبنون ب ك 

ْم َعَبثا} ْنَيا َواْسَتْمَتْعت ْم بَها} {أفحسبتم َأنما َخَلْقنَاك  م الد  ْم ف ي َحَياتك  م{}َأذَهْبت م َطي َباتك  نْك  نصب  -31{َحق  َأَلْيَس َهَذا ب الْ } {ألم يأتكم رسل م 

ْعل َس  وله} {َفإ ن اهلل َعدو لْلَكاف ر ينَ }بًبا لعداوة اهلل ومحاربته اْلف  َنصبه َسبًبا لسخرية اهلل ونسيانه واستهزائه  -32{فأذنوا ب َحرب من اهلل َوَرس 

م} {اهلل يستهزئ} نْه 
بالحلم َواْلَعفو  وصف الرب َتَعاَلى -33{َوَكَذل َك اْلَيْوم تنسى} {اْلَيْوم ننساكم} {نسوا اهلل فنسيهم} {سخر اهلل م 

َرة َوالتَّْوَبة اَل حلم َواَل صفح َواَل مْغفَرة َواَل َعْفو َواَل َصبر إ الَّ على مذنب َأو َعن  ْبر والصفح َواْلَمْغف   مذنب َواَل َتْوَبة ف ي اأْلَْغَلب إ الَّ َعنَوالصَّ

َخالَفة الْقت َباء اأْلَمر َأو النَّْهي َواَل  َو اْلم  وه َأو َعن َمْحب وب اَل أحد َأْصبر على َأَذى يسمعه  من اهلل عز  َذْنب والذنب ه  ْبر إ الَّ على َمْكر  يكون الصَّ

ْرع على بعض مسميات التَّْوَبة.  ْيَطان وتوليه  -34َوجل َوقد تطلق التَّْوَبة باعتبارات أخر َوَلك ن غلب عرف الشَّ ل إ َلى الشَّ ْعل َأو اْلَفاع  ن ْسَبة الْف 

ْيَطان}وتزيينه  ْجس من عمل الشَّ ْيَطان} {ر  ْيَطان َأْعَمالهم} {َقاَل َهَذا من عمل الشَّ م الشَّ وا أولياؤهم الطاغوت} {وزين َله   {َوالَّذين كفر 

َو وليهم اْلَيْوم} ْيَطان} {َفه  بينًا} {أ وَلئ َك حزب الشَّ ْيَطان ولًيا من دون اهلل فقد خسر خسراًنا م  ْعل بالمذمومات تَ  -35{َومن يتَّخذ الشَّ ْشب يه اْلف 

ل وبهم مرض فزادتهم رجسا إ َلى رجسهم} نَْها} {ف ي ق  ج م  ل َوإ ْظَهار عدواته  -36{كمن مثله ف ي الظ ل َمات َلْيَس ب َخار  َتبرأ اأْلَْنب َياء من اْلَفاع 

ونَ } ا َتْعبد  مَّ
ن ي بَراء م  ا} {إ نَّ مَّ

م َوم  نْك  ا ب َرآء م  وَن م {إ نَّ م اْلَعَداَوة والبغباء أبدا. َتْعبد  شكوى اأْلَْنب َياء  -37ن دون اهلل كفرنا بكم وبدا َبْيننَا َوَبْينك 

ي كذبون}من اْلَفاع ل  اَلء  قوم مجرمون} {رب إ ن قوم   قوم اَل ي ؤمن ونَ } {َأن َهؤ 
اَلء  وًرا} {إ ن َهؤ  ْرآن َمْهج  وا َهَذا اْلق  ي اتَّخذ 

إ ن ي } {إ ن قوم 

ي َلْياًل َوَنَهاًرا َفلم يزدهم دعائي إ الَّ ف َراًراَدَعْوت  قين}نهي اأْلَْنب َياء َعن األسى والحزن على اْلَفاع ل  -38{قوم   {َفاَل تأس على اْلَقْوم اْلَفاس 

َفإ ن اهلل َعدو }َفاع ل وحرمان َثَوابه َعَداَوة اهلل للْ  -39{َفكيف آسى على قوم َكاف رين} {َواَل تحزن َعَلْيه م} {َفاَل تأس على اْلَقْوم اْلَكافرين}

مْ {}لْلَكاف ر ينَ  وك  -40{إ نَّه من ي ْشرك ب اهلل فقد حرم اهلل َعَلْيه  اْلجنَّة} {إ ن اهلل حرمهما على اْلَكافرين} {َوَيْوم يْحشر َأعَداء اهلل} {عدوي َوَعد 

وَن من دون اهلل}تحقير اْلَفاع ل وحجبه  َياَمة وزنا} {أ ف  لكم َولما َتْعبد  م َيْوم اْلق  يم َله 
ق   {قل َما يعبأ بكم َرب ي َلْواَل دعاؤكم}َأي قدرا  {َفاَل ن 

َماء َواأْلَْرض} {َواَل يكلمهم اهلل َواَل ينظر إ َلْيه م} م َعن َربهم َيْومئ ذ  لمحجوبون} {َفَما َبكت َعَلْيه م السَّ ْعل محبًطا لْلَعَمل  -41{إ نَّه  نصب اْلف 

يَمان فقد َحب  عمله}الح الصَّ  ْنَيا} {َومن يكفر ب اإْل  َرة} {ضل َسْعيهْم ف ي اْلَحَياة الد  ْنَيا َواآْلخ  ْبط ل وا اَل ت  } {َفأ وَلئ ك حبطت َأْعَمالهم ف ي الد 

ْم بالمن واألذى ْعل َسبًبا لخيبة عاجلة أو آجلة  -42{َصدَقاتك  نفي واَلَية  -43{اَب من افترىَوقد َخ } {َوقد َخاَب من حمل ظلما}نصب اْلف 

م ف ي األَْرض من ولي َواَل نصير}اْلَفاع ل ونصرته  م من ناصرين} {َوَما َله  َفمن ينصرين من اهلل } {من ينصرين من اهلل إ ن طردتهم} {َوَما َله 

َعاء لْلَفاع ل  -44{إ ن عصيته وا}نهي اأْلَْنب َياء َعن الد  ي الَّذين ظلم 
م َماَت أبًدا} {َواَل تخاطبني ف  نْه 

َس َفاَل تسألن َما َليْ } {َواَل تصل على أحد م 

ْست ْعَمال ف ي َغالب اأْلَمر  -45{َلك ب ه  علم
 
ْعل يدل على التوبيخ بعرف اال ّلة اْلف  َؤال َعن ع  ونَ } {لم تكفرون بآَيات اهلل}الس  لم } {لم تلبس 
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مَّ  ) قوله: ـْرب   ث   وقطع االقتراب عدم هو المحرمات مع التعامل أنَّ  يأ َخــَطـــْر( َمـْمــن ـْوع   اْلق 

 وسائله عن باالبتعاد إال المحرم اجتناب يمكن ال ألنه  الحرام إلى تؤدي التي الوسائل

ل   لم ولهذا الحرام  يف وقع الشبهات يف وقع من ألنه  الشبهات دائرة واجتناب  تزنوا ال اهلل يق 

 واألخذ االحتياط على مبنية المحظوراتف .[32]اإلسراء: (ڑ ژ ژ) قال: ولكنْ 

 .أمكن مهما بالورع

ُــــَ . 56 ــــُ َما ـــــِ ُ  ع ر َ ـــــــــــــ  لـــــِس ــــِ   ا    يِ ِ َ  
 

َُاُرُ  بـــَ ـــ    ــــــــــــــــــ ـــــ   ـــِ أضـــــــــــ   ِي( ـــ ـــــ  )الـــ    ع لـــَ
َُ ِ . َو   57  ِ ِ  َلل  ُيشـــــــــ   َ َ ال ِم   ِر   َأ ـــــــــ 

 
 

 (ـــــــــــــُ  ِ  ـــ  ِي الَل ك  َأو   ُد َخ     َكــــــــــــــــــــــــــ )َب    
 
 

َرِْ اُ   ـــــَ ح  ُ  ـــــَ قـــــَ . وَ 58 و  ُُ  َما ِ    الىـــــــــ 
 

ِـــَ   َ َو ـــ    ِ  الـــ  ُـــِ ـــ  ِـــُ لـــِ ِف  ـــِ   الـــ  َرِْ  ـــ   لـــُ  
هـــ  59  ُِِ َ رـــَ ةـــَ ـــ  ُ  ع لـــِس ُـــَ     ا اجـــ  ـــَ ـــَ  ـــــ. رـــُ

 
اِـــــــــــــِ   ( ُ )ال  ُ ُيَ  ـــــ  حد رِ ِ  ـــــَ    َ ُ    ِ  ِ    ال 

ِم   رُ  َ َ. َو   60  ُ  ع  ــــِ الــــ     ـــــــــ  ــــِ ِ شـــــــــَ
 

اُ  بــــِ وَ   َ  ـــــــــــــَ َي الــــ   عــــ  ـــــِ ِ  ــــِ َح  ـــــ  ا  ُـــــــــــــَ
 

 قسمين: إلى عنه الناجمة المفاسد باعتبار المحرم ينقسم

 تنفك ال التي ذاتية ومفاسد أضرار من فيه لما ابتداًء  أصله من اهلل حرمه ما وهو لذاته: المحرم -1

 من ناب وذي والخنزير الميتة، وأكل الخمر، السرقة، الزنى، السحر، الشرك،-كالكبائر عنه،

 النفس... وقتل السباع،

                                 
ونَ  نَْها َوَما بطن. اْلغيَرة الشَّ  -46{َما َمنعك َأن تسجد } {تصد  ش َما ظهر م  يَّة اَل أحد أغير من اهلل من أجل َذل ك حرم اْلَفَواح 

حمل  -47ْرع 

َرة  َعاء ف ي اآْلخ  ل إ ْثم َغيره والتبرؤ والتالعن والتعادي َوالد  َياَمة َومن أوزار الَّذين يبلونهم ب َغْير علم}اْلَفاع  َلة َيْوم اْلق   {ليحملوا أوزارهم َكام 

م َبْعًبا} {يحملن أثقالهم وأثقاال َمَع أثقالهمول} م ب َبْعض ويلعن َبْعبك  َياَمة يكفر َبْعبك  إ ْذ } {كلما دخلت أمة لعنت أ ْختَها} {ثمَّ َيْوم اْلق 

وا وا من الَّذين اتبع  َربَنا } {ن من اْلَعَذاب والعنهمَربنَا آتهم ضعفي} {األخالء َيْومئ ذ  َبعبهم لَبعض َعدو} {تبرأنا إ َلْيك} {َتبرأ الَّذين اتبع 

اَلء  أضلونا فآتهم عَذابا ضعفا ي ون والعبوس والبسور والذل وتنكيس الرؤوس َوف يَما {َهؤ  وه وزرقة اْلع  ج  يَرة كسواد اْلو 
وأصناف اْلَوعيد َكث 

م َأو اْلوَ  اَلئ ل على فعل دّلت على َذكْرَناه  داَلَلة على َما َتَرْكنَاه  وكل َما َذكْرَناه  َعائ د إ َلى الذَّ ه الدَّ َع ترهيًبا وتحذيًرا َوإ ذا تواردت َهذ  عيد َولكنه ن و 

 .127-106تأكده ف ي َبابه َوَكَذل َك َأد لَّة اأْلَمر. مستفاد من كتاب: اإلمام يف بيان أدلة األحكام لعز الدين بن عبد السالم ص 
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- الخمس: الكليات لحفظ وذلك للبرورة إال اأبًد  يحل ال المحرم درجات أعلى وهذا

 طرق من الثاين الطريق يف المسألة تفاصيل وسنوضح-المال النسل، العقل، النفس، الدين،

  الشريعة. مقاصد وهي االستنباط

 ،ةغالب منفعته أنَّ  أو مفسدة وال فيه ضرر ال إذ األصل  يف امشروعً  كان ما وهو لغيره: المحرم-2

 ضاألر يف والصالة الجمعة، نداء وقت كالبيع تحريمه: اقتبت أسباب له عرضت ولكنه

 بها ديقص التي آلجالا وبيوع البدعي، والطالق التحليل، به المقصود والنكاح المغصوبة،

  الربا.
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 املكروه [:4] 

َُاِ ُ  61 ةَــ شــ  الــ  ــَ .  ــُ َ  الــ ــُ ــ  ُ  لــَ ــ  و   ضِ ُُ
 

ُ  لـــــَ و ـــــَ   كـــــُ َ ىـــــــــــــِ َ ارـــــ  َف لـــــِ  ـــــ  ُ      ا يـــــَ ـــــ 
َ ا ـــــَ . 62  اِرُك الـــ ـــس و  الـــ ـــــس ُـــِ َ  ــــــــــــ  ـــَ  ا ـــَ

 
 

ــــــــُ ُ  َقــــــــح    ــــــــُو الــــِعــــــــَ ــــاَبــــــــــــــــا َوِ ــــــــع  ُِ ــــ  ُ ــــ  
 

 المبغوض. لغة: المكروه 

  فعله. يف عقاب وال فعله من خير تركه ما :اواصطالًح 

 اإللزام. سبيل على ال تركه المكلف من الشارع طلب أو

 فق . يالم ولكن يعاقب وال يأثم ال وفاعله ويمدح، الثواب يستحق امتثااًل  تاركه أن وحكمه:

 المك يف ذلك وقع وكذلك-معك مر كما- للتحريم الشرعي االصطالح يف الكراهة تطلق وقد

 ذلك.ل فيتنبه التحريم بمعنى الكراهة لفظ استعمال الحديث أهل وبعض وأحمد الشافعي

ــِ َــ   ع  ــ  ـــــَ َولَــ  .63 َ  ـــــــــــــِس  ا   ـــــــــــهـــــَ ب  يُ  ــُ
 
 

ــــــــ     ــــــــ ُ ه  َوالـ ــــــــ ـ رِ   َبـ ــــــــُ و  ــــــــ  ِ ل ـ ــــــــ   ُ ُ ـ ـ َُ 
 

 المكروه: صيغ

 كره اهلل إنَّ » :--كقوله يرادفها، ما أو منها يشتق وما بنفسها، الكراهة لفظة :ىاألول الصيغة

 ]جه، .«الطالق اهلل إلى الحالل أبغض» :--قولهو .]ق[ «السؤال وكثرة وقال قيل لكم

  .[بغ هق، طب،

 ڭ ڭ ڭ ۓ) تعالى: قولهك الكراهة إلى التحريم عن المصروف النهي الثانية: الصيغة

 م،للتحري وليس للكراهة، " تسألوا ال " قوله: يف النهي فإن .[101]المائدة: (ۆ ۇ ۇ ڭ

 هقول وهي اآلية، آخر وهي صارفة، قرينة بسبب الكراهة إلى التحريم عن النهي رفص   وقد

 (ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) تعالى:

 بحرام. ليس يعرف ال عما فالسؤال .[101]المائدة:
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 :النهي صوارف

 :منها نذكر كثيرة صوارف النهيو

 ،اقائمً  المعلقة القربة من شربال عن نهيهك صارف، إقراري أو فعلي أو قولي   آخر نص وجود-1

  السقاء. يف ومن ،اقائمً  ذلك بعد وشربه ،السقاء يف ومن

 .الجمهور عند بالشمال األكل عن النهيك التحريم. منه يفهم ال تعليل بعده يكون أن-2

 .م[] علينا( يعزم ولم الجنائز اتباع عن )نهينا قالت: عطية أم عنف ،العزيمة عدم على يدل ما-3

 الجمعة. صيامك حال: دون حال يف النهي-4

 البول. أثناء باليمين الذكر مسك عن كالنهي .قرينة وال األدب ابب من النهي يكون أن-5

 ألبي األسود باللون الصبغ عن النهيك المخالف، عدم مع فهمهم على الدال الصحابة فعل-6

الصحابة من كثير عن ونقل ،قحافة
(1)

 الكراهة. على لفد باألسود الصبغ والتابعين 

 :أنه والنهي األمر وارفص يف ويالحظ

 مقتباهما. عن والنواهي األوامر صرف يف كبير دور للقرائن-1

 مقتباهما. عن والنواهي األوامر صرف يف-اأيًب - كبير أثر للتأويل-2

 ملهح أو البلوى، عموم من كان لو كما حقيقتها، عن صرفها يف أكبير أثر والنهي األمر لمحل-3

 الدين. يف األصلية المقاصد من ليس أو الحرج، يف إيقاع فيه والتحريم الوجوب على

 يغةص استعماالت يف ذلك توضيح وسيأتي ،اغالبً  والنهي األمر من المقصود يحدد السياق-4

 تفعل(. و)ال )افعل(

 احد و قصد تحت تدخل وال ،اواحًد  مجرى التأكيد يف تجري ال الشريعة يف والنواهي األوامر-5

 وال الحاجية، باألمور المتعلقة كاألوامر ليست البرورية باألمور المتعلقة فاألوامر

                                 
ي وعمرو البجلاهلل أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الحسن والحسين وسعد بنونقل عن عثمان بن عفان ( 1)

 .بن العاص



 

 63 

 

لة األمور وال التحسينية،  ،معلوم تتفاو بينهما بل أنفسها، كالبروريات للبروريات، المكم 

 المقاصدي. الطريق يف عنه الحديث سيأتيو

64.  ِ    ُ ل  ا يسد  َي ـــــ  ُ     رِ  َ ا  ـــــِ ُُ ُ  لـــــُ  ُ  َي
 
 

 ........................................ 
 على المكلف يمدح بحيث جازم  غير طلًبا تركه الشارع طلب الذي وهو المكروه، أن أي

 لو المكلف أن إال وأفراده، آلحاده بالنسبة حكمه هو هذا كان وإن فعله، على يذم وال تركه

 لو ذلك أن كما محرم. إلى حقه يف انقلب الدوام  على المكروه إتيان وديدنه دأبه من كان

 صورة يف وجدتهم رأيتهم إذا حتى ما، بمكروه انشغلوا بحيث معينة، لجماعة بالنسبة حصل

 نم بحال فعله يجوز ال حرام، إلى حقهم يف المكروه هذا انقلب الشرع  بأحكام المستهينين

  به. تلبسوا إن فعله على ويعاقبون األحوال،

 من الواقي الحصن   المكروه أن إلى نظًرا  الكل إلى ءالجز من المكروه حكم اختلف نماوإ

 على التجرؤ كان ولما اهلل، حدود تعدي من الحامي والحريم   الشرعية، النواهي حرمة انتهاك

 الجملة، سبيل على المكروهات معالجة من الشارع   َمنَعَ  المحظور، وقوع بريد المكروه

 لكذ يف لما ما  بمكروه كلها الجماعة تشتغل أو عليه، ويداوم المكروه الشخص يأتي بحيث

ًمى كأنه األخف   فصار به  اإلخالل إلى والتوسل منه، آكد   هو ما على الجرأة من  لآلكد، ح 

ل   فكان فيه، يرتع أن يوشك الحمى حول والراعي خ  ل   هو بما الم  ل   مكم  خ  ل كالم   من بالمَكمَّ

 .الوجه هذا

لُ  هـــــــ  د  ـــــــَ  ي  َأقـــــــَ   ع ا ـــــــَ َُ كـــــــَ   ....................................64 عـــــــ  ـــــــَ  يـــــــُ
 

 له األصوليين عند النهي أن وذلك الكراهة  جاتهرد لقفأ الشارع من النهي يأتي عندما أي

  اآلخر: من درجة أقل أحدهما معنيان

  جازًما. طلًبا الترك طلب وهو التحريم: األول -
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 يمرتبت أدنى الكراهة تكون عليه وبناء جازم، غير طلًبا الترك طلب وهي الكراهة: الثاين -

  النهي. يف يدخل ال المباح فإن وبالتالي النهي.

 فإننا ما، أمر عن النهي جهة على الشارع من تكليفي خطاب لدينا كان إذا فإنه يه:عل وبناء

 يفو مجاز، أحدهما يف هو معنيين تناول متى اللفظ ألن التحريم  وهي حقيقته على نحمله

 ام رأينا فإذا بداللة، إال المجاز إلى يصرف وال الحقيقة، على حمله فالواجب حقيقة اآلخر

 تدخل ال ألنها اإلباحة على نحمله ال فإننا قرينة أو دليل من التحريم حقيقة عن النهي يصرف

 .الكراهة وهو أحواله، أقل على نحمله وإنما النهي، تحت

 نهى :--النبي أن عمر: ابن رواه فيما وذلك ،النذر عن النهي من--عنه ورد ما ذلك مثال 

 أنه نهيال يف واألصل .]ق[ «البخيل من به يستخرج وإنما بخير يأتي ال إنه» وقال: النذر، عن

 اهلل مدح وهو ،التحريم عن يصرفه ما الشارع عن ورد أنه غير- تقدم كما- التحريم يف حقيقة

 وصرف .[7:اإلنسان] ( ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ) قوله: يف بالنذر للموفين سبحانه

 حمله فيتعين ،النهي تحت تدخل ال ألنها اإلباحة  إلى صيرورته يعني ال التحريم عن النهي

 .أحواله قلأ هي التي الكراهة على
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 املباح [:5]

ُ  ـــــَ 65 ا ال  َُا اُ َ. َأرـــــ  اِر ع ِإن  َخ     ـــــــــــــَ
 

ِك لِ   ـــُ  ــــ ـــ  ـ ـــِي َوالـ ـ ـــع  ـــِ ـ ـ ـــ   ال  ــــ َراِ ـ ـــُِس ــــ ـــ   د ُقـ ــــ ـــُ ـ  ـ
يِس قــــَ 66  شــــُ ال  َ عــــَ ح  َ اَري  َب َ .  ــــِ َر  ِ  ا        ــــ 

 
ــفد رَ   ـ ــ   ِ ـ ــش  ــِل َ ـ ـ ــش  ــ   ُيـ ــَى  ِرـ ــا َرـ ـ ــ   ـــ ــ   ِرـ ــَعـ  ـ

 
 المعنى هذا ومن ،رالدا باحة ومنه: الشيء، سعة على تدل التي (َح وَ )بَ  من مأخوذ لغة: المباح 

 مبيق. غيرَ  فيه اموسعً  لكونه  ااصطالًح  المباح حكم جاء

 مذ وال شرعي مدح يلحقه وال وتركه، فعله بين فيه المكلَف  الشارع   خير ما هو :اواصطالًح 

  .تركه أو بفعله

 ينب مطلق تخييره المباح أنَّ  وذلك معنا  مرَّ  الذي المخير الواجب عن يختلف هنا والتخيير

 منها. اواحًد  يفعل أن بد ال أمور أو أمرين بين مقيد فهو المخير أما والترك، الفعل

 متوزعة اأحكامً  فتأخذ والمجموع الكل جهة من أما واألفراد لألجزاء بالنسبة اإلباحة وهذه

 :فمثاًل  ت،مرَّ  قد التي األربعة التكليفية األحكام على

  والشراء... والبيع والشرب األكلك بالكل: واجب بالجزء مباحال

  بالطيبات... كالتمتع بالكل: مندوب بالجزء مباحوال

 اللعب: يف الحياة تبيع حتى األلعاب يمتهن أن وذلك  بالكل محرم بالجزء مباحوال

 .امباًح  القدم بكرة اللعب أصل كان وإن ،الرياضي كاالحتراف

المباح. واللهو كالترفيه بالكل: مكروه بالجزء مباحوال
 (1)

 

 من الحالمص كليات على بناء أحكامه فتتغير الكل وأما واآلحاد الجزئيات إلى ترجع فاإلباحة

 الواحد، الفرد على األحكام هذه تجري وكذلك بالفرد، تعلقها جهة من ال باألمة، تعلقها جهة

  .األوقات باعتبار

                                 
 .167-165( بتصرف عن نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوين ص 1)
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ةــ67 ــ  َُ ِ .  ـــــــــــِ  ُــَ ــ  ِ  ال ــَ ــ  ــِ  ا ب ُ َ ِإرـــــ    ـــــُ
 

ـــ  ـــواْلث ـ ـــَ ـ ــــ ـــُ ـ ـــِل والـ ـــى  ـ ـ ـــ ِ اِ  َأ   ـــح  َ ـ ــــ ـــ   ا َقـ  ـ
ـــ د يُ 68  ـ ـــه  ـــَ ـ ، َأو  ِبـ ـــيسد ـــِ  ِيـ ــــ ـ ـــ   ــــ َُ ُ . َوَلـ  ُ 

 
ـــــــ  ــــــــــــــُي يِ َوَأر    َ َلـــــــفُ ـــــــيٌّ ُ ــــــــــــــُُُ ، َوا    ـــــــ  

َرااِن، َوالــــــ ــــــ  ــــــِ   قــــــَ  ــــــ ــــــِ َواِ رــــــ  . 69   ُ 
 

ق  َوِر ـــــ    ل  َ    ِ ُ  َأ َ       ا  اَُ شــــــــــَ َ َ اِ  اِــــــــــ 
 

 المباح: صيغ

 ڍ ڍ ڇ) تعالى: كقوله كالمؤاخذة، مجراه جرى وما الجناح، أو اإلثم أو الحرج نفي-1

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ( ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ) تعالى: وقوله .[61]النور: (ڳ گ

 ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ) تعالى: وقوله .[173]البقرة:

 (ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) وقوله: .[29]النور:

 .[225]البقرة:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) تعالى: كقوله الحل، يف الصريحة ةغالصي-2

 .[5]المائدة: (ې ې ې ې

 ترك،ال حةإلبا مقتض فإنه  اإليجاب بعد النهي يقع كأن وذلك :اإلباحة إلى المنصرف النهي-3

 نهيفال .[حم :صحيح] «.الغنم لحوم من تتوضئوا وال اإلبل، لحوم من توضئوا» :--كقوله

 اإليجاب. بعد لوقوعه اإلباحة على يدل نهي الغنم لحوم من توضئوا وال قوله يف

 .[187]البقرة: ( ڄ ڄ) تعالى: كقوله اإلباحة: إلى المنصرف األمر-4

 ٹ ٹ) تعالى: كقوله ،األصل يف امباًح  كان لما الحظر بعد الواردة األمر صيغة ومنه:

 .[10]الجمعة: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ردي لم لو كما اإلباحة إلى الشيء بحكم والعودة الحظر نسخ إلفادة الواردة األمر صيغة ومنه:

 فوق األضاحي لحوم عن ونهيتكم ،فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم» :--كقوله الحظر،
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 تشربوا وال لهاك األسقية يف فاشربوا سقاء يف إال النبيذ عن ونهيتكم لكم، بدا ما فأمسكوا ثالث

 المذكورة األشياء كانت وقد لسبب، ورد الذي الحظر إلزالة جاءت أوامر فهذه .[م] «امسكرً 

 عليه. كانت ما إلى األمر بهذا فعادت مباحة، الحظر قبل

 .مفصاًل  عنه الحديث سيأتي مستقل أصل وهذا األصلية، اإلباحة استصحاب-5

 قواعد يف ذلك نع الحديث وسيأتي بعدها، نشكره لكي باإلذن يؤذن أنه وذلك االمتنان:-6

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ) تعالى: قوله هنا: أمثلتها ومن المقاصد، عن الكشف

 :وقوله .[29]البقرة: (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ) :قولهو .[13]الجاثية: ( خت

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

 .[32]األعراف: (ڃ ڃ ڃ

 ،السكوت مجرد من أقوى وهذا استبشاره، أو رضاه أو --النبي كسكوت التقريرية: السنة-7

  السنة. يف عنها الحديث وسيأتي

ْ  َوبَ  .70 ـــــــَ ـــــــَ ـــــــ    ِإَ ا اَ  ُُ ـــــــ ُ  ـــــــ َ اي  َجـــــــ    
 
 
 

ـــــــ  َوبـــــــِ   ـــــــَ   ـــــــَ  اَح  ْ  بـــــــِ  ُُ   اَ  ـــــــ   ُــــــــــــــــَ 
 

يَّات، وجمعه: عادي، والمذكر مؤنث، العادة: 
 يجريها التي المباحة األمور به والمقصود عاد 

 والشراء كالبيع المعامالت: مجرى جارية وإنما العبادات، باب من ليست أنها على اإلنسان

 الجبلة: مجرى أو والصيد... المباحة، واأللعاب كالرياضة، الترفه: مجرى أو والنكاح...

 هللا عند األجر واحتسب العادية األمور ترك أو اإلنسان فعل فلو والنوم... والشرب كاألكل

 حجوال والصيام والزكاة كالصالة العبادات: بقسم وتلحق عبادات، إلى كلها تتحول فإنها

 عبادة. صالحة= نية + عادة المعادلة: وتصبح القرآن... وقراءة

 من بيقر   ما منها التكليفية، األحكام أوسع وهي اجًد  واسعة المباحات دائرة أن وذلك

 فيخدمه المكروه من بيقر   ما ومنها ،أجر فيه ااحتسابً  ففعله  ويسهله فيخدمه المندوب

 جهة. إلى يميل ال وس  ومنها ،أجر فيه ااحتسابً  فتركه ويسهله
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ر   الخمسة التكليفية األحكام ختام عند :اوأخيرً  َذك   تقسيم على جرى التقسيم هذا أن ن 

 والتحريم، والندب، واإليجاب، الفرض، سبعة: عندهم األحكامف الحنفية: أما الجمهور،

 وقد-الفرض الجمهور على فزادوا واإلباحة، ة،يالتنزيه والكراهة التحريمية، والكراهة

ْفناه  عكالبي قطعي: ال ظني بدليل عنه الكف الشارع طلب ما وهو وهي: التحريم وكراهة-عرَّ

   عندهم. الواجب يقابل وهو الغير، بيع على
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ضـــــــــُ 71 اَن َر   ا لــَ ح   بــ  . رــَ  ا ُرَ ثِسُ ا ِـــــــــَ ــَ
 

ُِس ـــــ    ــــَ ع ــــلــــ  ـــــَ رــــُ َح ال ِ  بــــِ ـــــ  ــــ  ـــــِ ش ُــــُ ــــِ  ح  ا ل
  ِ  ِ    ُوجـــــُ  ُ  رـــــِ ُ جـــــُ َ ُ  الـــــ   ـــــَ ـــــَ ـــــ  . 72 

 
 

ـــــ    ـــــَ  ا ُوجـــــُ و  ـــــَ ـــــِ  ـــــ  َح ا  ـــــ  ـــــِ   بـــــِ  ـــــَ    ِ  ِ    
ــــ73  ــــ ِس َ ُيَ )ال   . ِرـ َُ ـ ــــحع ِل   ِجـ ــــ   ــــُ ـ ــــا( َ ـ ــــحسِ ـ  ـ

 
ُيَ   ُع لــــِ ــــورــــِ ـــــ  ( رــــُ ــــ  ــــِ حد  ُ  سِ )َغُـــــــــــــ 

 
 الباب  و والحبل، الطريق، ىسمَّ ت   لذلك  ما مقصود إلى به ل  وصَّ تَ ي   ما كل هو: اللغة يف السبب

 والباب ونحوه، الماء إلى موصل والحبل المقصود، المكان إلى موصل الطريق ألن  اأسبابً 

 البيت. داخل إلى موصل

 نم يلزم بحيث  فق  أمارةً  أو الشرعي الحكم يف مؤثرة عالمةً  اهلل جعله ما االصطالح: ويف

 .لذاته العدم عدمه من ويلزم جود،الو وجوده

 وتفصيله:

 الحكمَ  به اهلل   َرَب  منبب  ظاهر صفو كل :الشرعي الحكم يف ةمؤثر عالمة اهلل جعله ما

ر َف و ،اوعدمً  اوجودً  الشرعي  مر.الخ تحريم يف كاإلسكار الحكم، وبين بينه المناسبة وجه   ع 

 ي ْدرك   وال ،اوعدمً  اوجودً  الشرعي الحكمَ  به اهلل    بَ رَ  منبب  ظاهر وصف كل :فق  أمارةً  أو 

 المغرب. صالة يف الشمس كغروب الحكم، وبين بينه المناسبة وجه  

 وإذا الحكم، وجد السبب وجد إذا أي :العدم عدمه من ويلزم الوجود وجوده من يلزم بحيث

 والزنا والسرقة واإلسكار، النصاب، وبلوغ الوقت، كدخول الحكم، انعدم السبب انعدم

 دخول عدم من ويلزم الصالة، وجوب الوقت دخول وجود من فيلزم ...والغصب والقتل

 عدم من ويلزم الزكاة، وجوب النصاب بلوغ وجود من ويلزم الصالة، وجوب عدم الوقت

 الحكم وجد كالمخدرات جامد ولو شيء يف اإلسكار وجد كلماو الزكاة، وجوب عدم البلوغ
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 زناال وجود من ويلزم ،اليد قطع وهو الحكم وجود السرقة: وجود من ويلزم ،التحريم وهو

  المغصوب... رد وجوب الغصب ومن القصاص، العدوان العمد القتل ومن الحد، وجوب

 الوجود، وجوده من يلزم السبب أن بمعنى ،مانع وجود أو الشرط، انتفاء من ااحترازً  لذاته:

 وجد أو الشرط انتفى إذا أما المانع  وانتفاء الشرط وجود إلى باإلضافة العدم عدمه من ويلزم

 تجب ال فهنا الحول، عليه رْ د  يَ  لم لكن النصاب، َك لَ مْ ي   أن مثل: لوحده السبب ينتج فال مانع

 لحول،ا حوالن وهو الشرط انتفى ولكن ووجد، رَ وفَّ تَ  بل يتوفر، لم السبب ألنَّ  ال الزكاة عليه

 رتوف مع الزكاة عليه تجب ال فهذا دين، عليه لكن الحول، عليه وحال النصاب ملك لو كذلك

  الدين. وهو المانع لوجود  السبب
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(1)

ـــــــــــــ َ  .74 ـــــــــــــِ ـ ـ َرْد قُ  ارِ َ ِ اب  ا ُ َق ــــ   ح  قَ  ح     
 َحُرَُــــــــ  َوال  َ  ، ُ ُُ    غَ  و  أَ   ُ بُ و  ُُ شــــــــ  رَ  .75
ـــــــــــــ ِ ِل َ  اَوَرـــــــــــــ .76 َثَ  َأوِ   ،َأ َ  فد    ش   ُ  ا  
ــ َ  .77 ـــ ــحع ُرـ ـــ ـ ِِ ــا ــ    َأو   ـ ـــ ــُُُ ،َغـ ـــ ــ ُ َوَ ا ُ  ـ ـــ  َـ

 

ــــــ  ـــــــ ــــــُرـ ــــــ اِرنع َ ـ ـ ُُ ــــــ ـ ــــــِل   ـ ــــــ َأو   لِ ش  ــــــَ ـ  ح  ُ ُ ـ
ْع  يع َوبـــَ ـــــ   ُ  ع  ـــــــــــَ  اَ  رُ  ُـــ  بـــــَ ـــــــــــــــــــــُِس   ـــَ

ــــــ ــــــِ ـ ـ ــــــِل   ـ ــــــ يِ ع  ــــــ    ِرـ ــــــَشـ ــــــفد ُرـ  ُ  َ ُ ع َ  َ    ـ
ــــــَ  ــــــِ     ع ق يع،َو  ــــــ  ِم ِ  ع ــــــُ جــــــِ   ــــــَ ا    ُ هــــــَ
 

 
 

 

  

                                 
 (.396-392/ 1( هذه التقسيمات وشرحها مستفادة من المهذب للنملة )1)

ار باعتب
قدرة 
:المكلف

سبب 
قولي

سبب 
فعلي
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 من سببال أقسامَ  األبيات األربعة هذه ْت عَ مَ َج  وقد ،مختلفة هاتوج   اعتباراتب السبب ينقسم

 هي: واعتبارات، جهات سبع

  قسمين: إلى االعتبار بهذا السبب ينقسمو المكلف: قدرة باعتبار-1

 طيعيست بحيث وطاقته  المكلف كسب تحت داخاًل  كان ما وهو :عليه المقدور السبب األول:

 وكذا ات،العقوب من عليها يترتب لما بالنسبة الخمر وشرب والسرقة، كالقتل، ه:ترك أو فعله

 معيجت فهذه ،االستمتاع لحل النكاح عقد وكذا: االنتفاع، وحل الملك النتقال البيع  عقد

 والوضع. التكليف خطاب فيها

 عدم وأ تحصيله يف له َل ْخ دَ  وال كسبه من يكن لم ما وهو :عليه المقدور غير السبب :الثاين

 الالنتق سبب والموت الصلوات، لوجوب سبب غروبها، أو الشمس، زوال مثل: تحصيله

 .بمقدور إال يكون ال التكليف ألن تكليف  خطاب بها يتعلق ال األمور فهذه الملك،

  قسمين: إلى االعتبار بهذا ينقسم :مهوعد بالحكم السبب اقتران باعتبار-2

 للصلوات، الموجبة األسباب مثل األحكام أكثر وهو :الحكم على المتقدم السبب األول:

 والنكاح. والبيع، والحج، والزكاة،

 نا،والز الخمر، شرب مثل: الشريعة يف اكثيرً  يقع وهو :للحكم المقارن السبب الثاين:و

 ومثل ،افورً  هسلب الستحقاق سبب فإنه الحرب، يف الكافر قتل ومثل: الطريق، وقطع والسرقة،

 للملك. فوري سبب فانه الموات، إحياء

  قسمين: إلى االعتبار بهذا السبب ينقسمو المشروعية: باعتبار-3

 بعض إلى امؤديً  كان وإن أصالة، للمصلحة اسببً  كان ما وهو المشروع: السبب األول:

 سببان افإنهم اهلل، سبيل يف وكالجهاد المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر مثل: اتبعً  المفاسد

 من نوع إلى الطريق يف أدى وإن ،اإلسالم شعائر وإظهار اهلل، كلمة وإعالء الدين، إلقامة

 ة.أصال للمصلحة سبب والقصاص الحدود إقامة كذا أموال، وإضاعة نفس، كإتالف المفاسد
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 من عنو عليه ترتب وإن أصالة، لمفسدةل اسببً  كان ما وهو المشروع: غير السبب الثاين:

 كميراث المصالح بعض عليه ترتب وإن مشروع، غير سبب فإنه القتل، مثل: اتبعً  المصلحة

 المقتول. ورثة

  أقسام: ثالثة إلى االعتبار بهذا ينقسمو مصدره: باعتبار-4

 لصالة،ا لوجوب بالنسبة كالوقت فق  الشرع من امستمًد  كان ما وهو :الشرعي السبب :األول

 الزكاة. لوجوب بالنسبة النصاب وبلوغ

 كوجود الشرع طريق عن اثابتً  يكن ولم العقل، من امستمًد  كان ما وهو العقلي: السبب الثاين:

 .الحياة لعدم سبب كالموت النقيبين اجتماع لعدم ،عقاًل  نقيبه انعدام يف سبب فإنه النقيض،

 إنهف  كالذبح وقوعها المتكرر ألوفةمال العادة من امستمًد  كان ما وهو العادي: السبب الثالث:

 فق . الشرعي السبب هو الوضعي الحكم يف بالسبب والمراد الروح، إزهاق يف يتسبب عادةً 

 قسمين: إلى االعتبار بهذا السبب وينقسم عليه: يترتب ما باعتبار-5

 الزكاة. لوجوب النصاب وملك الفطر، إلباحة كالسفر تكليفي: لحكم سبب األول:

 ببس والنكاح الوقف، من الملك إلزالة كالوقف المكلف: لفعل أثر هو لحكم سبب الثاين:

 بينهما. الحل إلزالة والطالق الزوجين، بين للحل

 قسمين: إلى هاوعدم للحكم المناسبة باعتبار السبب ينقسم المناسبة: باعتبار-6

 ة،مصلح تحقيق عنده الحكم شرع على يترتب الذي وهو للحكم: المناسب السبب األول:

 صلحةم تحقق إنها حيث القطع، لعقوبة بالنسبة السرقة مثل: العقل يدركها مفسدة دفع أو

 اباألنس حفظ مصلحة تحقق فإنها الزنا، عقوبة وكذا ضياعها، مفسدة وتدفع األموال حفظ

 عن فنهى العقول ضياع يتبمن اإلسكار فإن الخمر، لتحريم اإلسكار وكذا واألعراض،

 العقول. حفظ وهي لمصلحة، الخمر شرب

 مثل كم،الح وبين بينه المناسبة وجه   ي ْدرك   ال الذي وهو المناسب: غير السبب الثاين: القسم

 ؤمنن ونحن ،صومه لوجوب بالنسبة الشهر وشهود الظهر، لوجوب سبب فهو الشمس، دلوك
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 إليها هتديي ال وبعبها العقل، عليها ويقف تدرك بعبها لمصلحة إال اشيئً  لنا يشرع ال اهلل أن

  ذلك. عن مفصاًل  الحديث وسيأتي العقل

  قسمين: إلى االعتبار بهذا السبب ينقسم ذاته: باعتبار-7

 وهبة، وشراء، بيع، من مثاًل  العقود كصيغ القول عماده كان ما وهو القولي: السبب األول:

 والنكاح. والرجعة، والظهار، والعتاق، كالطالق، التصرفات وصيغ وصدقة،

 ياءوإح والسرقة، الخمر، وشرب كالقتل، الفعل عن اناشئً  كان ما الفعلي: السبب :الثاين

 ذلك. ونحو الموات،

 

ل   اأرـــــ   .78 اَب    ايُ ُ  ــــــــــَ   ـــــَ ا  لُ َ    ُ  هـــــَ
 

ِطـــــَهـــــ  ــــــــــَح ُ  ِإ    ـــــ ع ا ِ َوَرــــــــــ ـــــاِبــــــــــَشـــــُ   ُ ــــــــــع 
 
 

 خلق هللا أنَّ  لمع   امَ ل   وذلك وجل  عز اهلل بجعل األسباب عن تنجم التي النتائج هي المسببات:

 سبباتهام إلى تفبي فإنها  الشرعية األسباب هنا نقصده والذي تتخلف، ال سنن على الحياة

ث، موت وشرطه: لإلرث، سبب كالقرابة المانع: وانتفى الشرط وجد إذا الشرعية،  المور 

 الدين، اختالف أو العدوان، العمد القتل هو والمانع: ،احكمً  أو حقيقًة، الوراث حياة وتحقق

 لم إذا ماأ الميراث، وهو أثره عليه ترتب الموانع وانتفت شروطه، وتحققت السبب، وجد فإذا

  .امنتًج  يكون ال السبب فإن المانع وجد أو الشرط، انتفى لو ما وهو ذلك يتحقق

  المكلفين. مقاصد قواعد يف مفصاًل  النقطة هذه عن والحديث

ـــــــــــَ 79 ايـــَ ـــــَ  ـــــ  وبـــِ  حع  ـــــَ . ِو  ا ع َ ُـــــــــــــَ
 

اِـــــــــــــُ ـــــَ   َركـــــَ    ـــــَ ـــــَ ُ  َأ   عـــــُ ـــــُ   ِ  الـــــ   الـــــَ
َح  ال ـــــــــ  ُ 80  ــــَ َركُ . َأو  َلل  َيُش   ل ح  ــــُ ِك      

 
ـــــــــــــــــَ  ــــــــَ   َ َلـ َ   َ  َ حع ِف ِي   لُ )الشــــــــ     ُك(ح 

 
 يسمىو علة، يسمى الحكم يف الوصف تأثير أدرك ذاإ العقل أنَّ  األصوليين: أكثر عليه الذي

 ،للصالة الشمس كدلوك الحكم، يف الوصف تأثير العقل يدرك ال كان وإذا ،كذلك سبًبا

  .عكس وال سبب، علة فكل العلة، من أعم السبب يكون وبهذا فق   سبًبا سمىفي
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 الشرط [:2]
اِبوع وبَ . والشـــــــــ  81 ُيَ ِــــــــــَ     َ ايد َخَُ   ُ 

 
ــ  ـــ ـ ــ   ـــ ــوَ ـ ـــ ــَ ـ ــُف ُرك  ـ ـــ ـ ــش  ـــ ، َبـ ــُ  ـــ ـــ ــِ ـ ــ د ِإ   َ َر   ـ  ـ

ــــَ ُ  ال82  ـــــ ـ ــــ   ـــــــــ ُ  .   َ ـ ـــــ ــــ ـــــ رِ ُ ُجـ   ِ  ِ ُوُجـ
 

ــــــ     ــــــ َ وَ ـ ــــــ   بِ ـ ــــــِ ـ ــــــَح ـ ـ ــــــ   ــــــِ َ ا ُوجُ ـ ـــــــ ـ ِ  ِ ا      
 

 مسألتان: البيتين يف

  الشرط: تعريف األولى:

َرط ،لزاماإل :لغةً  طلشرْ ا  ( مئ حئ جئ ) تعالى: قوله ومنه عالمة،ال الراء بفتح والشَّ

 عالماتها. أي .[18]محمد:

 .لذاته عدم وال وجود وجوده من يلزم وال العدم، عدمه من يلزم ما هو االصطالح: يفو

 وتفصيله:

 الزكاة، يف كالدين شيء، عدمه من يلزم ال المانع ألن المانع  أخرج :العدم عدمه من يلزم ما

 المال وغبل لعدم المانع انتفاء مع تجب ال وقد الغنى، لوجود المانع انتفاء مع الزكاة تجب فقد

 النصاب.

 وأخرج الوجود، وجوده من يلزم السبب السبب  أخرج :عدم وال وجود وجوده من يلزم وال

 .العدم وجوده من يلزم المانع ألن المانع،

 نم يلزم ألنه  المانع قيام ومن ،وجوده من الوجود يلزم ألنه  السبب وجود من ااحترازً  لذاته:

 .عدمال وجوده

 وجوه: من والركن الشرط بين التفريق الثانية:

 والسجود. كالركوع ،الماهية داخل والركن للصالة، كالوضوء سابق، الشرط-1

 من يينته حتى يستمر أن بد ال كالوضوء المشروط  ينتهي حتى يستمر أن بد ال الشرط-2

  الشيء. جزء فهو الركن بخالف الصالة،
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ـــــ .83 ـ ـــــ ِس ـــــالش   لِ َوَقـ يَ ـ و  ـــــ َ   َ    يِ  ُُ ـ  َوُ َ ع 
َطــــ .84 ، َ  اِنََ ــــُ  ِ  ٌّ  ُ ب ٌّ  اــــَ ــــ ُ  وَجع 
ـــ ِإلَ  .85 ـــ ـ ـــُ ُجـ ـ َِ ال  ََ ا ِ     ـــ َوا   ـــُ ـ ـ ـــ    ا   َقـ
 ح  ُقُــــــــــِ  ِر   ُ  ِحِ َُــــــــــ  قَ  ارِ  َ َوِ اب  ِ  .86
شـــَ الـــ   ِإَراَ ِْ     رـــِ  اِنَوالـــ ـــــ   .87 ِفَ ـــُ   ـــ 
بَــ   ِإلَــ   َ َو ــ   .88 ــَ    َ ِ ــ  عَــ    ــ  ــُ ال ــ   ـــــَ  وُ  
يع  ـــــــَ  اِنَوال    .89 ـــــــــــــــُ  ُع ُ  ـ  نُ َُ ُي      ِ ِ ال 
ـــــــــُ ـــــــــ .90 ا َ  ح  قَ     َثتثَ  ل  ُهـــــــــَوُخ    ُ ُبـــــــــ  
َخـــِ  َوَ ا .91 ُُ ا   ُـــَ ـــ    ع َراجـــِ   ـــ       ـــ ـــَ لـــِ ـــ 

 

ــــــــــــــــــــــَ  ـــــــــَ لِ   ، ـ ، ـــــ  ُر ـــــــــَ  حد ُِ  َ  حد  َ  وُ   
ــــــــَحرِ ِلــــَ ــــ َ و  عََ ــــ  ُ ــــ ــــ ــــَ ــــَ   ــــــــُ  ِ الش   ا  

ُـــــ   هـــِ ـــــَ   عََو ـــــــــــِ ِـــــــــــ   ُـــ  ابـــَ ـــِ ـــ  ا ـــُ َُ    
ـــ    ـ ُِ  ُ ـــُ  ُ َ  ـــاِر د  ِر    ـ ــــ ـــل  لَ  َأو   َ ـ ـــُِ  ـ ــــ ــــ ــــ     ُ ـ

قِ َلــــــــــــــــــ  ِ َ    ــــــــــِ  َأو   ُِ ِ َغ       رَ     ُ  (فِ )ال 
ـــــ ُ  َ ن  كَ  َ َ)َ ـ ـــــ   ج  ِ  إن   ـ ـــــَُ ــــــ ـــــالِ  َخـ  ُو(َطـ

ــــــــــــــــــ ُ ( َ اَر ُ   ُ  ــ   ــَ ِــ     )رــَ كــَ كــُ  َوَ  ـــــــــــ 
، ــــِس ىــــــــــــَ رُ  َ ِــــــــــــِس  وع َ ِــــــــــــِس   ع،رــــُ   ُ رــــُ

َ ُ ـــ  اِـــــــــــِ  ُِ   ُ الُـــــــــ   ِر  ـــَ  َ ـــَ    يُ  ل  لَ  حع  يِ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كما يوضحها الهيكلي والمخط  األصوليين، عند الشرط أقسام خالصة األبيات التسعة هذه

 كاآلتي: باعتبارات أقسام إلى فيها الشرط انقسم وقد األبيات، يف مرتبة هي

 

 قسمين: إلى الجهة هذه من وينقسم

أقسام الشرط

باعتبار 
مشروعيته

فاسد صحيح

باعتبار 
مصدره

جعلي

المقترن 
بالعقد

الشرط 
المعلق

شرعي

باعتبارما 
يهيترتب عل

صحة أداء وجوب

باعتبار 
قصده

غير 
مقصود 

هتحصيل

مقصود 
هتحصيل

باعتبار تعلقه 
ببالسبب أو المسب

شرط 
للمسبب

شرط 
بللسب
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 امترتبً  ثرهأ ويجعل فيه، السببية معنى ويقوي السبب، يكمل الذي وهو للسبب: شرط األول:

 يف وكالشهادة القاتل، من القصاص إيجاب سبب هو الذي للقتل شرط العدوان كالعمد عليه،

 عليه. الشرعية اآلثار لترتب اسببً  العقد هذا لجعل شرط النكاح عقد

 وفاة وقت الوارث وحياة ،احكمً  أو حقيقة المورث موت مثل للمسبب: شرط الثاين:

  الوالء. أو النكاح أو القرابة سببه كان الذي لإلرث شرطان فهما الموروث،

 

 كاآلتي: أقسام وتحتهما قسمين إلى الجهة هذه من وينقسم

 ةلصح الطهارة كاشتراط الشارع: اشتراطه مصدر كان ما وهو شرعي:ال شرطال األول: القسم

 العقل، من انعرفه لم طوالشر ههذ فإنَّ   الرجم يف واإلحصان للزكاة، الحول وحوالن الصالة،

 بد ال وأنه ،بالطهارة إال تصح ال الصالة بأن مَ كَ َح  الذي هو الشارع وإنما العادة، أو اللغة، أو

 يف المقصود هو الشرط وهذا للرجم، اإلحصان من بد وال الزكاة، لوجوب الحول حوالن من

 واللغوي العقلي الشرط أما والمانع، للسبب المقابل هوو اإلطالق  عند والمراد ،األصل

 خطاب أو الوضع، خطاب يف شرعي حكم بها تعلق إذا إال مقصودة فليست :والعادي

 القبيل. هذا من اشرعيً  اشرطً  حينها صيرفت التكليف،

 صحة،و وأداء، وجوب، أقسام: ثالثة إلى عليه يترتب ما باعتبار الشرعي الشرط وينقسم

 ليس ماو تحصيله، الشارع قصد ما قسمين: إلى ذلك وعدم تحصيله الشارع قصد باعتبارو

 كاآلتي: وتفصيلها تحصيله. يف قصد للشارع

 :هي أقسام، ثالثة وهذا ،عليه يترتب ما باعتبار الشرعي الشرط :أواًل 

 كاشتراط المكلف، على العبادة وجوب عليه يتوقف يذال الشرط هوو الوجوب: شرط-أ

 الحول، له يشترط فيما الحول ومرور الزكوي، المال من نصاب وامتالك والحرية، اإلسالم

 الحيض من كالنقاءو الزكاة، تجب لم الشروط هذه من شرط اختل فإذا الزكاة، لوجوب
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 جوبو يف شرط إنه حيث شخص  إلى الدعوة وبلوغ الصالة، وجوب يف شرط فإنه والنفاس،

 عليه. اإليمان

 بذلك فيخرج الفعل، إيقاع من التمكن مع الوجوب شرط حصول وهو األداء: شرط-ب

 .عليهم وجوبها مع الصالة بأداء مكلفين غير فإنهم ونحوهم، والساهي، والنائم، الغافل،

 األداء. وأهلية الوجوب أهلية يف النقطتين هاتين عن مفصاًل  الكالم وسيأتي

 مثل: وصحته بالفعل االعتداد حصول يف اسببً  وجوده جعل ما وهو الصحة: شرط-ت

 .القبلة واستقبال العورة، وستر ة،الطهار

 النظم: يف جاء ولهذا واألداء  الوجوب ي  شرطَ  من نتاج هو التحقيق عند الصحة شرطو

  (.ترسموا عليهما )وصحة

 قسمان: وهو ،ذلك وعدم ه  تحصيلَ  الشارع   قصد   باعتبار الشرعي الشرط :اثانيً 

 للصالة، كالطهارة :التكليف خطاب إلى يرجع لذيا وهو :تحصيله الشارع قصد ما-أ

 القبلة. واستقبال

 لزكاة،ا يف كالحول الوضع خطاب إلى يرجع الذي وهو :تحصيله يف قصد للشارع ليس ما-ب

 وه وال الفعل، بمطلوب ليس الزكاة تجب حتى الحول يكمل حتى النصاب إبقاءَ  فإن

 الترك. مطلوب

 لقويع عتبرهي الذي هو المكلف  اشتراطه مصدر كان ما وهو :الَجْعل ي الشرط الثاين: القسم

 أو اَله،م كالموق ف المنفردة: بإرادته نفسه على ذلك اشترط سواءً   ومعامالته تصرفاته عليه

 والتصرفات... العقود يف شخص من أكثر بين تتم التي طوكالشر غيره: مع كان

 .شاء لما شاء ما يشترط أن للشخص فليس معينة، شرعية بحدود مقيدة ةيَّ ل  عْ الَج  والشروط

 هما: قسمين، إلى الجعلي الشرط وينقسم

َعل ق: الشرط-أ  كأن الخروج، على طالقال كتعليق العقد: وجود عليه يتوقف الذي وهو الم 

 لزواج،ا عقد انتهى خرجت فلو طالق  فأنت البيت من خرجت   إن جته:ولز الزوج يقول
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 هناك نتكا إذا الشرط بهذا-التعليق تقبل التي-والتصرفات العقود كل تعليق ويجوز

  إليه. ضرورة أو مصلحة أو حاجة

 ارهد يبيع كمن العقد: وجود عليه يتوقف ال الذي الشرط وهو بالعقد: المقترن الشرط-ب

 سالبكالوريو دراسة الزوج يكمل أن بشرط النكاح أو سنة، لمدة فيها السكن ويشترط

 الطالق. حق لها يكون أن بشرط أو بلدتها، من يخرجها ال أن أو الزواج، بعد لزوجته

طونو المبي قون :أقوال ثالثة إلى تفرع قد بالعقد: المقترن الشرط يف الفقهاء واختالف  الموس 

  والموسعون:

 لمو المنع، المقترن الشرط يف األصل أن ذلك: يف وقاعدتهم الحنفية  وهم فالمبيقون:

 االستحسان باب من التعامل به جرى أو العقد، الءم أو العقد، اقتباه اشرطً  الإ يجوزوا

 بالعرف.

 حيحتص يف ضيقوا ولكنهم اإلباحة، الشروط يف عندهم واألصل الشافعية: وهم والموسطون:

 ة.الحاج إليه تدعو ما أو العقد، الءم أو العقد، اقتباه اشرطً  إال يجيزوا لم أنهم حتى الشروط

 الشروط يف األصل أن وهو: واحد مبدأ من ويصدرون :والحنابلة المالكية وهم الموسعون:

 حيحتص يف المالكي المذهب على الحنبلي المذهب يزيدو االستثناء، هو والفساد الصحة،

 أكثرها عنه: المنصوصة أحمد وأصول) :قال حين تيمية ابن ذلك إلى أشار كما الشروط،

 يف فليس للشروط. اتصحيًح  أكثر أحمد لكن منه  قريب ومالك القول. هذا على يجري

 مذهب يف فيجوز [.29/133الفتاوى ]مجموع (.منه للشروط اتصحيًح  أكثر األربعة الفقهاء

 يتسرى، ال أو دارها، من أو بلدها من يخرجها أال زوجها على الزوجة تشترط أن ،مثاًل  أحمد

 ائزةج غير الشروط وهذه الزواج، تفسخ أن لها كان بشرطها لها يف   لم فإن عليها، يتزوج أال أو

 .مالك مذهب يف

 رميح وال والصحة الجواز المقترنة الشروط يف األصلف ولهذا النظم  يف رجحناه الذي وهذا

 .قياًسا أو نًصا وإبطاله تحريمه على الشرع دل ما إال ويبطل منها
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  شروطهم. عند فالمسلمون هذا ثبت وإذا

 

 وفاسد: صحيح قسمين: إلى الجهة ذهه من وينقسم

 من كان وأ ،الثمن وحلول ،قابضتكال العقد  يقتبيه الذي شرطال هو الصحيح: الشرطف

 مثمن ال يف صفة أو به، البمين أو الرهن أو كالتأجيل الثمن  يف صفة كاشتراط العقد  مصلحة

 امنافيً  وليس ،مصلحته من وال العقد مقتبى من يسول معلومة منفعة فيه اشرطً  كان وأ

 كان أو ،الثوب خياطة المشتري اشتراط أو ،اشهرً  الدار سكنى البائع كاشتراط :لمقتباه

 واشتراط بالدين، الكفيلك :األحوال من بحال ينافيها ال بحيث المشروط، لحكمة مكماًل 

 فإن ذلك، وونح السرقة، يف الحرز واشتراط النكاح، يف الكفاءة واشتراط االعتكاف، يف الصيام

 .الشرع يخالف ال أن ذلك كل وضاب  صحيحة  الشروط هذه

 يةالشرع والتصرفات العقود يف المشروطات مقتبى خالفي الذي هو الفاسد: والشرط

 عدم بيعال عقد يف اشترط أو زوجته، على ينفق ال أن الزوج اشترط إذا كما :التهامدلو ناقضيو

 وهذا ،باطل فهو الشرع يخالف أو ،العقد مقصود يخالف شرط كل أن وذلك  بالمبيع االنتفاع

  الفاسد. الشرط ضاب  هو

ـــــلُ  .92 ـــــش  ُُ ـــــ طـــــ   َ  ـــــَ وُ َ ـــــع   َ   َوال   ِإ    اـــــُ 
 
 

ـــــــــِ  َ ا ع جـــــــــَ  ِإَ ا  ت   ا ِسُــــــــــــــــــا د    يـــــــــَ
 
 

 ألصوليينا بعض يسميه كما اللغوي التعليق أو- اللغوي الشرط البيت يف بالشرط المقصود

 قيقةالح يف ليس اللغوي الشرط أن ويالحظ والجزاء. الشرط جملتي اتصال لزوم حيث من-

  سبب. بل شرًطا

 قبع المتكلم بها يأتي التي وهي: الشرط، جواب لها ويقال الجزاء جملة :الجزاءب المقصودو

 جملة تأخرت سواء   الشرط. جملة مبمون على متوقًفا مبمونها جاعاًل  الشرط، جملة



 

 81 

 

 أو "مكافأة سأعطيك القرآن حفظت إن" نحو: تقدمت أو الشرط جملة على الجزاء

 ."القرآن حفظت إن مكافأة سأعطيك"

 فعل وهما: ،ركناها اتصل إذا إال حكم بها يتعلق ال الشرط صيغة أن القاعدة: هذه وتقرر

 وحده الشرط وأن ،الشرط بجملة الجزاء جملة اتصال من بد فال ،الشرط وجواب ،الشرط

 كاآلتي: صور، أربع بهذا ويخرج حكم. به يتعلق ال الجزاء دون

 حفظت إن) كقوله: ،مطلًقا الجزاء يذكر لمو وفعله الشرط أداة على المتكلم قتصرا لو-1

  .(القرآن

م أن-2 ْتب َعه الجزاء المتكلم ي َقد   كافأةم )سأعطيك كقوله: ،الشرط فعل يذكر وال الشرط بأداة وي 

 .(إن

- رةلبرو الفصل كان إذا أما ضرورة. بال بفاصل الشرط وجملة الجزاء جملة بين يفصل أن-3

 أو يدلتأك مفيد فاصل أو ،فم إمساك أو ،لسان ثقل أو ،عطاس أو ،جشاء أو ،سعال أو ،كتنفس

  المتصل. حكم يف الكالم ويكون ،والشرط الجزاء بين فصاًل  ي عد   ال ذلك فإن- تكميل

 .أجنبي بكالم الشرط وجملة الجزاء جملة بين يفصل أن-4

 اآلتي: هنا ويالحظ

 حون الشرط، بأدوات يكن لم وإن والمشروط الشرط على السياق دل إذا فيه نحن فيما يدخل-1

 ولحص َعلَّق فقد (الفقراء على وقف العام هذا تجارتي من سيعود الذي الربح) القائل: قول

 ذهه ويف الكالم، سياق   التعليق هذا على دل ولكن شرط، أداة بال الربح حصول على الوقف

 الشرط. أدوات من بأداة مربوطتين كانتا لو كما الجملتين اتصال وجب الحالة

ر إذا-2  مريبي اهلل شفى إذا) قال: كأن واحًدا جزاءً  عليه وَعلَّق العطف حرف بدون الشرط َكرَّ

 ألن لغًوا  ولاأل واعتبر الثاين، بالشرط ايمينً  انعقدت (بكذا تصدقت مريبي اهلل شفى متى

 نهأل الثاين الشرط إلى الجزاء َضمَّ  وقد إليه، الجزاء بانبمام إال حكم به يتعلق ال الشرط

 لغًوا. فصار جزاء غير من األول وبقي األول، عن فانقطع حقيقة به موصول
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يُ  َ   .93 ُـــــُ  ُ يُ  َي و  ُُ  ي  َيُـــــَ  ِإن   ِإ    ال َ شـــــ 
 
 

ُط ُ   و  ــــــــــــــُُ ـ ع انَ لَ  ِإن    ــــــُ ــــــــــــــ  َج   َ َح    َ   اـ  ال 
 

 سبيل على الشروط بهذه تعلقه وكان- شروط أو- شرطين على معلًقا كان إذا الحكم أي

 وجود عند الحكم يوجد وال ،مجتمعة الشروط حصول على يتوقف وجوده فإن بينها الجمع

  عليها. المعلق الحكم يحصل كي اجميعً  حصولها من بد ال بل ،بعبها أو ،أحدها

 هذه ألحد تعيين غير من أي- البدل سبيل على فأكثر شرطين على معلًقا الحكم كان إذا أما

  الحكم. وجود يف كافًيا كان حصل منها واحد أي فإن- الشروط

 جمعال سبيل على متعدًدا أو ،متحًدا )الحكم( المشروط يكون أن الحالين هذين يف ويستوي

 البدل. أو

 :ذلك أمثلة ومن

 والشافعية يةالمالك الفقهاء جمهور استدل :الغسل وقبل الدم انقطاع بعد الحائض وطء-1

 سلتغت أن بعد إال وطؤها يجوز ال الدم بانقطاع حيبها انتهى التي المرأة أن على الحنابلةو

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ) تعالى: قولهل

 (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

ْرنَ  َحتَّى} تعالى فقوله .[222]البقرة:  اَفإ ذَ } ذلك بعد وقوله دمهن، ينقطع حتى معناه {َيْطه 

ْرنَ  - الجمع سبيل على- شرطين على الحكم تعلَّق فقد بالماء، اغتسلن فإذا معناه {َتَطهَّ

 ققتح على اإلتيان جواز وهو الحكم فيتوقف بالماء االغتسال والثاين الدم انقطاع أحدهما

 الشرطين.

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ) :-الرجعية غير المطلقة يف-تعالى قوله :ثالًثا المطلقة-2

 األمرين على التحليل فوقف الوطء، باشتراط السنة جاءت ثم .[230]البقرة: ( جب يئ
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 فال الجمع سبيل على شرطين على الحكم فتعلق-الوطء ووقوع النكاح انعقاد-جميًعا

 اآلخر. دون أحدهما عند يحصل

 رطين:ش بأحد إال يكون ال الترابية الطهارة إلى المائية الطهارة من االنتقال :التيمم مبيحات-3

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ) تعالى: لقوله ،الماء عدم أو المرض

 كل الماء وعدم فالمرض .[43]النساء: (ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 التيمم. لجواز كاف وحده منهما واحد

 قول   لبدلا سبيل على ابينه َجَمع ثالثة شروط بأحد إال يستباح ال المسلم دم :المسلم دم حرمة-4

 بإحدى إال اهلل رسول وأين اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم يحل ال» :--اهلل رسول

 .]ق[ .«للجماعة التارك لدينه والمفارق الزاين والثيب بالنفس النفس ثالث،

حَ  .94 َُاضد ابـــ   بـــِ ـــــ  َخـــِ ـــ    ـــِ ا    ُح ُ يـــَ ـــــ   ُُ  ـــــَ
 
 

 ........................................ 
 

 طفع بال ثان شرط وجوابه الشرط بين وحال اعترض ثم شرط على مشروط علق متى أنه أي

 لمراعاةا يف أي ،المعنى يف امقدمـً الثاين الشرط كان - الجزاء وقع قد يكن ولم ،الشرطين بين

 كأنه ارص الثاين الشرط ألن الثاين  الشرط وقع إذا إال الجزاء يتحقق فال ،األول الشرط على

 لىع مقدم الشرط إذ الوجود  يف لألول سبقه من بد فال وعليه ،األول الشرط يف وشرط قيد

 عدي وهنا ،الثاين وقع إذا إال احتمً  الجزاء يتحقق لم األول الشرط وقع لو أنه حتى ،المشروط

 (زةجائ فلك نجحت إن ذاكرت إن ) :مثاًل  قال فإذا ،األول للشرط اجوابً  وجوابه الثاين الشرط

 نجح.ي حتى ائزةالج يستحق لم فق  ذاكر أنه ولو ،النجاح يتحقق حتى الجائزة يأخذ فال

 حتى األجر يستحق ال فإنه ،"أجر فلك فيه صليت إن المسجد دخلت إن" قال: إذا وكذلك

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ) تعالى: قوله ومثله: يصلي.

ر يد   اهلل   َكانَ  إ نْ } تعالى: فقوله .[34]هود: (ې ۉ ۉ مْ  َأنْ  ي  َيك   شرط {ي ْغو 
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 وال تقديره: فصار الجواب  استتمام قبل " لكم أنصح أن أردت إن " قوله يهعل اعترض

 اهلل كان إن والمعنى: ،لكم أنصح أن أردت إن يــغويكم أن يريد اهلل كان إن نصحي ينفعكم

 ڭ ) تعالى: قوله وكذلك ،لكم أنصح أن أردت إن نصحي ينفعكم فال يغويكم أن يريد

 ( ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 فإن يستنكحها أن النبي أراد إن والتقدير: ،له جواب والهبة شرط فاإلرادة .[50]األحزاب:

  له. خالصة فهي نفسها وهبت

94.................................. 
 

يُ  ـــــــــــــَ   َِ الـــــ   ُ  ُ  ُ يـــــَ  ُ جـــــُ   َ  ُ  ـــــَ  َ        ـــــ 
 

 مكلفال فإن ،مانع انتفاء أو شرًطا أو كان سبًبا وجوبه يف الواجب عليه يتوقف ما كل أن أي 

  الفعل. ذلك عليه يجب لكي بتحصيله مطالًبا يكون ال

 قصد ال إذ بها  يؤمر فال ،الوضع خطاب باب من ذكره سبق كما الوجوب شروط ألن وذلك

 كليفالت خطاب بها يتعلق ال أنها أي شروط  هي حيث من عدمه يف وال تحصيلها يف للشارع

 خطاب بها يتعلق قد كان وإن ،أحكام من عدمها أو وجودها على الشارع رتبه ما جهة من

  أخرى. جهة من التكليف

 ہ ہ ۀ ) تعالى: لقوله منه مانع والسفر ،رمبان صوم وجوب يف شرط ،مثاًل  ،فاإلقامة

 فاإلقامة .[185]البقرة: ( ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 حيث من بالسفر يتعلق وال ،الصوم وجوب يف شرط هي حيث من تكليف خطاب بها يتعلق ال

 كان وإن ،يجب ال أو الصوم يجب لكي عنهما ينهى وال بهما يؤمر ال أي وجوبه  من مانع هو

 أو ،مثاًل  للوالدين طاعة لكونهما بهما فيؤمر ،أخرى جهة من التكليف خطاب بهما يتعلق قد

 لهما. معصية لكونهما عنهما ينهى

 يتم ال لهوقب ،حصولها هو الوجوب من عليها يتوقف ما إلى بالنسبة الشروط هذه يف فالمعتبر

 الةص عليه تجب ال مثاًل  فالمسافر الشرط. وجود   َقْبَل  م  َد عَ  بالشرط المعلق ألن الوجوب 
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 نويوي السفر يرفض أن المسافر على يجب وال ،الجمعة وجوب يف شرط اإلقامة ألن الجمعة 

  الجمعة. عليه تجب لكي اإلقامة
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 املانع [:3]

ـــ   ـــَ  ارـــــَ  .95 ـــ    ُ  َ   ـــ    ُ  ـــــ  رـــِ   ُ    جـــُ  ُ ال   ُ حَ عـــــَ ال
 

ـــــــــ َ   ـــــــــ َ ـ ـــــــــا ِ ـ ـــــــــَويَ  َ ع ـ ــــــــــ ـــــــــ ُ  يع اِئـ ـــــــــَُ ـ   ُ ُسِ ـ
 

 .محرومال :منوعموال الشيئين، بين الحائل هو :لغة المانع

 لذاته. عدم وال وجود عدمه من يلزم وال العدم، وجوده من يلزم ما :اواصطالًح 

 وتفصيله:

 وأخرج الحكم، وجود وجوده من يلزم السبب ألن السبب  أخرج :العدم وجوده من يلزم ما

 .عدم وال وجود وجوده من يلزم ال الشرط ألن الشرط 

 عدم عدمه من يلزم الشرط ألن كذلك  الشرط أخرج :عدم وال وجود عدمه من يلزم وال

 الحكم.

 آخر: سبب لوجود وإنما المانع  لعدم ال الوجود يلزم آخر سبب وجود من ااحترازً  :لذاته

ة لولده، القاتل كالمرتد   ة.الرد بسبب يقتل لكن ولده، لقتله القصاص تمنع فاألبو 

ا ــِ 96 ُــُ .  ــَ ـــــَ ِْ(شــ   ع لــِ ــ  ُبــُ   ــــــــــــــــــ)ا    ِلَ لــَ
 

ــَ   ــِ   ال ـــــــــــ   َــ   اَف َ ا َأ    ـــــ  ِ ت ِقُـــــــــــــَ
َ ِر ــــ  97  حد اِ  ع ِل ـــــــــَ ــــَ ُ  ن  لــــُيَ )ا. َورــــَ  ح 

 
ـــــُ   ش ـــــَ    َ ُْ ـــــا ـــــ  ك ََ وال ا ت ِ ُــــــــــــــَ ـــــَ  ) ن     

 
 قسمين: إلى يمنعه ما باعتبار المانع ينقسم

 السبب: وجود ظل يف ،الحكم وجود عدم وجوده على يترتب ما وهو للحكم: مانع األول:

 :صحيح] «.بولده والد يقتل ال» :-- قوله السنة، من ودليله ،القصاص من المانعة كاألبوة

 فمع ،اعمًد  ابنه قتل إذا الوالد على القصاص إقامة من العلماء جمهور عند مانع فهذا ت[.

 ألنه كوذل  القصاص من مانعة أبوته الشريعة جعلت فقد  القصاص لشروط الوالد استيفاء

 لظ يف الحكم حكمة تتحقق ال القبيل هذا من هي الموانع وكل القصاص، حكمة مع يتفق ال

 المانع. وجود
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 السبب. بحكمة ل  خ  ت   حكمةً  وجوده يقتبي وصف كل هو للسبب: مانع الثاين:

 طلب  غنىال مظنة ألنه النصاب، بلوغ هو الزكاة وجوب يف السبب ألنَّ   لزكاةل الدين منع :مثل

 هب يواسي فباًل  يدع لم المال يف الدين ولكن الحكمة، هي وهذه ،الفقراء مواساة منه الشارع

 بب الس بحكمة الدين أخل قد فهنا ،الدائنين بحقوق مشغواًل  صار قد النصاب ألن الفقير،

 الزكاة. عنه سقطت ولهذا  بالحكمة واإلخالل استغناء، الدين مع ليس ألنه

ط   َ  َلان َرا .98 ُُ   ِ ال   ِ ـــــــ    اُ   َجحُ    ـــــــ ُ  ُُ
 
 
 
 

ـــَ ــــ  ــــ ـــــــاِ  ع ـ ـــِ ــــ ــــ   بَ  َ ـ ـ ـــــــع  ــــ ـــِ ـ ــــ ـــــــ    ُ  ِإن    ِ ـ  َ ــــحُ ـ
 
 

 يكون التصرف ذلك عدم إلى يؤدي عدمه أن بمعنى ،امَّ  تصرف لصحة اشرطً  يكون ما أن أي 

 وجوده أن بمعنى ،ما تصرف من امانعً  يكون ما أن كما التصرف، ذلك من امانعً  وجوده عدم

  الشيء. ذلك يف الشرط كعدم وجوده يكون التصرف ذلك عدم إلى يؤدي

 فوجود .الشرط كعدم المانع ووجود المانع، كعدم الشرط وجود األصوليون: قال ولهذا

 سواء الشرط ووجود المانع وانتفاء الحكم. انتفاء استلزامهما يف سواء الشرط وانتفاء المانع

 .عدمه وال الحكم وجود منهما يلزم ال أنهما يف

 فهنا ،صحتها من مانع عليها القدرة مع الطهارة فعدم ،الصالة لصحة شرط الطهارة مثاله:

 المانع  كعدم الشرط وجود أن كما ،المانع كوجود الشرط عدم ألن  امانعً  فكان الشرط انعدم

  الصالة. أداء دون يحول ال ألنه
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 والبطالن الصحة [:4-5]

ـــــ  99  َُ ـــــُ ُع   ـــــَ ا َأث ـــــَ ُـــــ  عَ ر  حُ . و ــــــــــــــِ
 

ـــــَ   لـــــ  َو  ـــــُ ا َ  ي َ ىــــــــــــــَ ـــــ  ال ـــــِ مع، َو  ـــــِ حُ ا  ـــــَ   
ــــــــــــــــــُيَ ا   100  َ اِطـ ِح عِ . َوال     ِ  ُ  ثَ ا  َ َحاُ  َ ُ 

 
 

، رـــِ اِـــــــــــــِ كـــَ ـــــَ   ةـــَ  ـــــَ حد ُ  الـــ  ُ َ )بـــَ ـــ  (الـــــُ ر  َُ 
 

 الشرع محك فقد أسبابها لىع ووقعت موانعها وانتفت شروطها استوفت إذا المكلفين أفعال 

 .باطلة :بأنها الشرع حكم فقد بعبه أو ذلك اختل وإذا ،صحيحة :بأنها

 ونفاذ بادات،الع يف المطالبة وسقوط الذمة براءة من: الشرعية، آثاره عليه ترتبت ما :الصحيحف

 قد دامت ما أخرى مرة العبادة نفس بإيقاع المكلف يطالب فال  والتصرفات العقود يف العقد

 بغير ريالمشت إلى البائع من المبيع ملكية ينقل مثاًل  البيع عقد أنَّ  كما الصحة، وصف حققت

 الصحة. وصف حقق قد العقد كان ما ريبة

 بغير لىص منك منها، الذمة تبرأ ال العبادات ففي الشرعية، اآلثار عليه تترتب ال ما :الباطلو

 يصح وال ،الغرر بيوع تصح فال الشرعية: اآلثار عليها تترتب ال المعامالت ويف ،امختارً  طهور

 التصرف. هذا صحة من مانع لوجود الطالق، على أكره من طالق

اُ  وال  َ   اَقـــــــــــــــِح اِـــــ  َ . 101 َ  ـــــَ  ُ ل تنُ ل 
 

ـــ  ـــَ ـ ـ ـــع  ـ ـــ   َق الـ ـــُ  ــــ ِ  َ ـ ـــ   ــــ ـــُ ـ ــــ ـــُعـ ـ ـــ   ال  ــــ  انُ وِ ـ
ـــَ ي  102  ـ َِ ِ  ال  ك  ـــُ  ـــيعَ ِإن  َلاَن ِ    الـ  . َ َ اِطـ

 
  َُ ـــ قع َيـ ـــُ  ــــ ، َ ـ ـــحع ــــ ـ ِِ ـــا ـــفد َ ـ ــــ ـ ـــا ِبَ    ـــي    وَرـ  ـ

و ِ  َخالَ . وَ 103  ُ ـــُُ ا ِإ   َطـــُ ـــِ    ال  اُ ــــــــــــ   ـــ    ــــــ  
 

ــ  ــَوُجـ ــ   ـ ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ـ ــع  ـــ ــ ع ُرـ ــَ ـ ـــ ــُ ـ ـــ ــُهـ ـــ ـــ قُ ل  َقـ ــُ  اح  َ ـ ــ    ـ
 

 .فاسد أو باطل بأنه الشيء وصف بين التفريق عدم على العلماء جمهور

 المعامالت يف خالفوهم لكن العبادات، يف الوصفين بين التفريق عدم على وافقوهم والحنفية

 فقالوا: بينهما، ففرقوا
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 وجود مع وجه كل من فيه المعنى فات ما أي :العقد أركان إلى فيه لخللا رجع ما :الباطل-1

 كما التصرف أهلية النعدام وإما والميتة، الدم كبيع التصرف معنى النعدام إما وذلك الصورة،

  والمجنون. الصبي بيع يف

 إذ  شهود بغير النكاح مثل: أركانه، إلى ال العقد وصافأ إلى فيه الخلل رجع ما الفاسد:-2

 عليه رتبتتو التصحيح، يقبل لكنه ،فاسد فالعقد أركانه، من ال العقد أوصاف من فيه الشهود

 بهما. الولد ويلحق العدة، عليها تجب كما بها، دخل إذا المهر للمرأة فيجب شرعية، آثار

 يف قواوفر التفرقة عدم يف أصلهم الجمهور خالف فقد الفقهية الفروع يف أما األصول يف هذا

 ذكر كما والبيع الصالة باب يف إال الترادف يبَق  لم حتى ذلك يف وتوسعوا المسائل من جملة

 أن واعلم) فقال: األصول منهاج شرح السول نهاية يف (هـ772)ت الشافعية من اإلسنوي

 .[28ص] والبيع( كالصالة الفقه أبواب ببعض خاص ذلك فإن ممنوعة امطلقً  الترادف دعوى

 ق  رَّ فَ ي   لتيا األبواب أي- حصرها وقد) األصول: على الفروع تخريج يف التمهيد كتابه يف وقال

 والعارية لحجا وهو أربعة يف بالدقائق المسمى تصنيفه يف النووي-والفاسد الباطل بين فيها

  ص[.59] والخلع( والكتابة

 اأيًب  يتصور بل ممنوع األربعة يف التفرقة حصر من النووي ه  رَ كَ ذَ  وما) :قائاًل  عليه عقب ثم

 .[60ص] وغيرهما( والهبة كاإلجارة مبمون غير صحيح عقد كل يف الفرق

 دوالفاس الباطل، والنظائر:) األشباه كتابه يف (ـه911)ت-الشافعية من وهو-السيوطي وقال

 لعبادات:ا ويف والقراض، والشركة، والوكالة، والعارية، والخلع، الكتابة يف إال مترادفان عندنا

 [.286ص] الحج( يف

 أصحابنا َق فرَّ  قد) التحرير: شرح التحبير يف (ـه885)ت الحنابلة من المرداوي وقال

 [.1110 /3] كثيرة( مسائل يف والباطل الفاسد بين الشافعي وأصحاب

 امتكئً  كان الفروع يف َد نَ المستَ  أنَّ  وذلك الفقهي  التطبيق حيث من لفظي المسألة يف والخالف

 وعدمه. التفريق أساس على ال أخرى، أدلة على
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 الكراهةو ،والواجب الفرض بين فرقوا كما االصطالحي التدقيق يف قواتفوَّ  الحنفية ولكن

 .ولغيره لذاته والمحرم ،والتنزيهية التحريمية

 ينالمذهب من األصوليين ألنَّ   بها يأخذوا أن الشافعية على كان اصطالحية المسألةف اإذً 

 بقالس من لهم كان امَ ل    الشافعي المذهب من باألصوليين اجًد  متأثرون والحنبلي المالكي

 له، تبع عيةوالشاف الشافعي عبارات يف ابتداءً  الخالف تجد فأنَت  األصولي، والتحرير والريادة

 المذاهب من األصوليين من بعَدهم َمنل   ارتكاز   نقطةَ  شكال اللذان والغزالي الجويني أهمهمو

 تجد كأنَّ  حتى المتكلمين  طريقة على اجميعً  فهم ( الحنابلة الشافعية، )المالكية، الثالثة

 يف آلرائه امنتصرً  مرة (40) من رأكث موافقاته يف الغزالي يذكر كالشاطبي المالكي األصولي

،السالم عبد فابن القرايف ثم فالجويني، الرازي الذكر يف يليهو معظمها،
(1)

 ما شافعية وهؤالء 

 شافعي. وهو مالسال عبد بن العز شيخه صناعة وهو القرايف عدا

نَّة   الناظر روضة األصول يف عمدتهم الحنابلة  وكذلك  هوو الحنبلي قدامة البن المناظ ر، وج 

 .الشافعي للغزالي المستصفى مختصر

 نظمه وأ الجوامع وجمع للمبتدئين، الورقات تدريس على يطبقون والحنابلة المالكية ويكاد

 .ةشافعي بكت يوه األصولي، السلم يف للمنتهين الساطع الكوكب

 والشافعية. الحنفية من الفريقين بين اكثيرً  يظهر فالخالف اإذً  

 اءالفقه عند الحنفي االصطالحي التدقيق استخدام من مانع فال  لفظي الخالف أن دام وما

 العبادات أما حيح،التص تقبل ال والتي العقود يف التصحيح تقبل التي الصور بين يميزوا حتى

 الباطل نبي اجميعً  ففرقوا الحج يف إال التفريق عدم يف الجميع عند فيها خالف ال فالمسألة

  .الفساد مع فيه يمبي والفاسد بعمرة، يتحلل فالباطل والفاسد،

                                 
 1412 -. أحمد الريسوين. الناشر: الدار العالمية للكتاب اإلسالمي. الطبعة: الثانية 295-294الشاطبي ص(نظرية المقاصد عند اإلمام 1)

 م.1992 -هـ 
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 والرخصة العزمية [:6-7]
ح   عَ ا. َبِ    ـــَ 104 ا قـــَ لع ِل ـــَ  اُِسبـــَ  ـــــــــُ  ِـــــــــ 

 
ــبَ   ــَ   ال  ـ ـــ ـــ ــعُ ـ ـــ ـــ ــ ُ ـ ـــ ـــ ِ  ـ ــا   ـــ ـــ ـــ ــَحا   ُوِضَعـ ـــ ـــ ــِ ـ ـــ ـ  َواب 

ُـــــــــــــَ 105  رِ شـــــــــ   عَ  َ . َوُرخ  م  عـــــُ ُ  ِل   عـــــُ   ُِ 
 
 

ُ  الىــــــــــــــ  ُــــــــــــــ  َوقَ    ُسِ ُحُ  رــــــِ   َ اَك َ  ــــــ 
 

 بيانهما: وإليك ،ذلك رجحنا أن سبق قدو ،والرخصة العزيمة الوضعية األحكام من 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ) تعالى: قوله ومنه المؤكدة، اإلرادة لغة: العزيمة

 به. رَ م  أ   ما ل  عْ ف   يف امؤكًد  اقصًد  أي: .[115]طه: (ڦ

َعه   امَ ل   اسم :ااصطالًح و  بالعوارض. متعلق غير اهلل   َشرَّ

 أيطر قد ما إلى نظر دون المكلفين، لعموم شرعت التي األحكام على تطلق العزيمة أنَّ  أي:

عْت ش   أصلية أحكام فهي أعذار، من عليهم  يف المكلفين لجميع اعامً  اقانونً  لتكون ابتداءً  ر 

  عذر. أو ضرورة إلى تشريعها يف رنظَ ي   ولم العادية، أحوالهم

 فهو فيها، األصل هو الصالة وإتمام العزيمة، فهي األصل، هي أوقاتها يف الصالة مثالها:

  العزيمة. فهي األصل، هي الميتة وحرمة العزيمة،

 والسهولة. اليسر لغة: الرخصة

 كالسفر للعذر الصالتين جمعك :لعذر األصل خالف على الثابت لحكما هي :ااصطالًح و

 وه الذي األصل عن خارجة أحكام للمبطر، الميتة وإباحة للمسافر، الصالة وقصر والمطر،

 العذر. فيها والمؤثر العزيمة،

 بعذر. األصل هذا عن الخروج هي والرخصة يفية،لالتك األحكام أصل فالعزيمة اإذً 

 بانتفائه. منتفية العذر، ببقاء باقية فالرخصة وعليه

 لمشقة،ل والدفع البرورة، عند المكلفين عن التخفيف هو الرخصة تشريعه من الشارع وقصد

 استثناًء. الجارية والظروف الطارئة، غير األحوال بعض يف يلحقهم الذي للحرج والرفع
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هـــــَ  .106 ابـــُ ضِ ةـــَ  ـــِ  اِإيـــ  ـــــَ ُـــَ  َُ   يِ  ـــــ  الـــ ـــ 
 

ـــــــــــــــَ ال    ـــــــــــــــ َ َوال    ُ َ ـــــــــــــــ   و  ُ ش  ُُ  َُ ـــــــــــــــل     يِ   
 

 أن ذلك يف والسر  العزائم من االنحالل بغرض الرخص أسباب إيقاع للمكلف يجوز ال أي: 

ع اهلل  قصدل مناقض تحاياًل  هاأسباب   ع  وق  وم   ،المكلفين عن الحرج رفع لمقصد الرخصة شرَّ

 اوفقً  تجري ولكن الرفع مقصودة وال للشارع التحصيل مقصودة غير هاأسباب وألنَّ  الشارع 

 .الطبيعية للظروف

 عةطبي اختالف على بناءً  حكمان يتناوله بل واحد  سلك يف ينتظم ال هنا الرخصة وحكم

 كاآلتي: ،الفعل

 حيبها لطو  ت   نكمَ  التكاليف: من التحلل الغرض يكون عندما وذلك محرمة: رخصة األول:

 الو النصاب ينقص لكي الحول حوالن عند لزوجته ماله من يهب من أو الصالة، عنها لتسق 

 .ذلك بعد منها يسترده ثم الزكاة عليه تجب

 يقصر، أو يفطر أن ألجل يسافر أي: فق ، للترخص السفرك :مكروهة رخصة الثاين:

 ألنه مكروهة، الرخصة هذه ولكن رخصة، ويقصر يفطر أن له فهذا ذلك، إال غرض له وليس

 بقاء من فيها لما تحلل فيها يوجد ال ألنه األولى كالصورة وليست ،فائدة بال وقته ضيع

 الصيام. يف والقباء الصالة يف التكليف

 التالي: البيت يف للرخصة أحكام أربعة وتبقى

 َ  حَ  ـــــَ  ارـــــَ وَ   ع ائِـ جـــــَ   ،لَـ و  أَ  ت ُ خِـ  .107
 

 ح  جـــــَ وَ  ح   ـــــَ  َــ   د اجـــــَ يـــــَ  ارد َُ لــِ اضـــــــــــ       ِــ وَ  
 

 :كاآلتي ،الرخصةب األخذ ألحكام تكملة هنا

 ،وأفبل بالرخصة األخذ من أولى بالعزيمة األخَذ  أنَّ  أي: ،أولى خالف رخصة الثالث: 

 ذلك: أمثلة ومن 
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 ک ) :تعالى لقوله  به يتبرر وال الصيام عليه يشق ال الذي للمسافر رمبان يف اإلفطار-1

 عليه. قدر لمن السفر يف بقيت أنها أنس عن روي لما .[184]البقرة: ( گ ک ک

 الكفر. بكلمة التلفظ عدم واألفبل األولى ألن  عليه أكره لمن الكفر بكلمة التلفظ-2

 الرجلين. غسل واألفبل األولى ألن  الخفين على المسح-3

 :الترفيه رخصة الحنفية ويسميها :مباحة رخصة الرابع:

 :تهاأمثل ومن 

 خمسة دون فيما اخرًص  التمر من كيله بقدر النخل رؤوس على الرطب بيع وهي: ،العرايا-1

 الشارع رخص ولكن والغرر، الجهالة من فيه لما البيع  هذا مثل جواز عدم فالقياس: أوسق،

 إليها. للحاجة العرايا يف

 ورةع إلى النظر تحريم على قائم فالدليل ،الحاجة عند المرأة أو الرجل لعورة الطبيب رؤية-2

 ذلك أبيح فقد والدة، أو لمعالجة، طبيب إلى منهما واحد أي احتاج إذا ولكن والرجل، المرأة

 معالجتهما. يتم لم إذا يلحقهما الذي للبرر ارفعً  رخصة،

  أجر. فله الرخصة بتلك خَذ أَ  إنْ  أي: مندوبة: رخصة الخامس:

 :لتهاأمث ومن

 فاقبلوا عليكم بها اهلل تصدق صدقة» :--لقوله ذلكو للمسافر، الرباعية الصالة قصر-1

 .]م[ .«صدقته

 سنًة. لكونه  الحر شدة يف الظهر صالة يف اإلبراد-2

 لحقه أو مات، ثم ذلك، عن امتنع فإن بالرخصة، األخذ يجب أي: واجبة، صةخر السادس:

 .والحاجة البرورة حالتي يف وتنتظم بذلك، يأثم فإنه ضرر،

 ومن أمثلة ذلك: 

 به َمن أو للمريض، التيممو الهالك، على أشرف لمن الخمر شربو ،للمبطر الميتة أكل

 يبره. الماء أنَّ  الخبير الطبيب قال إذا جراحة



 

 94 

 

ــــــايَ اَ ِإَبــــــ. َأ   اُبــــــَهــــــ108 َُ ُ  ال   ــــــُ  ِ ُ ــــــ
 

َِ َخ   َكشـــــــــُ   ِلَُارد ِإ   ظَ ُ   ِ    ُد ِ    اضـــــــــ 
ــ  . 109  ُي ال ِح رــِ ـــــ  ــ  اجـــــِ ــِ  ُك ل  ُ ــ  ــ  ُِ  ِــ َوال  لــ 

 
ُـــِ ـــ    َ َ ُــــــــــــ  الـــــِ ع ل  يـــَ ُ  رـــــَ وثـــــَ ُِ ا لـــَ   ـــ 

ُُ ـــ   110  ــَ   ا   ُرَ . َبـ ِ  ا   ــ   ـــ ــُ ـ ــِ  ِرـــ   ُبـ  لِ ـ
 

ِعِهل   َ   َ ِل(ــــــــــــــــــُ  ع َلــــــــــــــــــَُ ِ    َر    )ال ـــــــــ 
 

 :ثالثة وهو عليه، ترد الذي األصل حكم تبارباع هنا الرخصة أنواع

 ،لإلكراه الكفر كلمة نطق أو للبرورة، الميتة أكل كإباحة :األصل يف امحرمً  تبيح أن إما -1

 الهالك. على المشارف الظمأ يف الخمر وشرب

  والمريض. للمسافر رمبان يف كالفطر :األصل يف اواجبً  تبيح أن أو-2

 والسلم كالعرايا :العامة القواعد على جارية ليست ،الناس يحتاجها اعقودً  تصحح أن أو -3

 أبيح وما األحوال، عموم يف أبيحا ألنهما  ااصطالًح  رخصة لهما يقال ال واألخيران واإلجارة.

  برخصة. ليس األحوال عموم يف
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اك   :الثاني الفصل
َ
ح
ْ
 ال

 
  م

 
ه
َّ
 ()الل

ُـــــَ 111 ـــ  ـــِس   ال َ ن  َر  ا  ـــــِ ـــُ   ع ـــَ لُ . وأجـــ   ـــِ  اك
 

ـــــتُ  ِ ـــــ   ثُ   ِِ ـــــ ـــــُ ُ ـــــ ِ  ـــــل  ال   لُ َقـــــاِئـــــال 
ُ  ا   112  ال ا ُ شـــَ ي  .   ُ ع َُ ي  ِإ    ـــِ ِــــــــــــُ  ُ 

 
  ِ  َ ــــــــــــــَحَ ـــــــا َقـــــــح  َ    ُ  َوي  ُعـــــــُ ـــــــ    ي  َأِو ال 

ال عَ 113  اَ   ــــِ ِ َ ا د قــــَ ُمو اب  ا.  ــــَ ِي، َورــــَ   ــــ 
 

ــــَعــــــــــــُِ ِس َبــــــــ  ــــــــ َ ــــــــُ ــــــــش  ِلَت    ــــــــاــــُ  ِإ   َيــــ  
 
 

 

َ رـــُ 114 الـــــِ ع جـــ  . وثـــــَ ُِ ـــــ ع َُ ا ـــُ  ح  لـــِ ـــ  ـــــَ
 

ل    ، وا ِر   ح  ُي  ـــــَ َع ـــــ  ل  ا ُسِ  ُ  ـــــَ ل  َ شــــــــــَ   ـــــح   ِ ُ  ا
 

 المسألة هذه يف يخالف ولم هلل، إال حاكميةَ  ال وأنه وحده، اهلل هو الحاكم أن المسلمون أجمع

 وال العلم، أهل من وليسوا بهم، يعتد ال ممن شذاذ إال ،احديثً  وال اقديمً  بهم يعتد ممن أحد

 ،"مادة والحياة إله ال "وشعارهم: االشتراكي، الشرق أتباع من حثالة ولكنهم الرأي، أهل من

  ."الدولة عن الدين فصل" وشعارهم: العلماين، الغرب أتباع من وحثالة

 إال هم ما والمجتهدون اهلل، عن مبلغون إال هم ما الرسل حتى التشريع حق ألحد فليس

 األصول. علم وضعها التي المناهج بواسطة األحكام عن كاشفون

  هي:و منعدمة، تكن لم إن ثمرتها، لقلة عنها الحديث نطيل ولن كالمية مسألة يف واختلفوا

 بإدراك تستقل أن يمكن وحدها العقول أو الرسل، بواسطة إال تعرف ال اهلل أحكام هل

:كالمية مذاهب ثالثة على ،األحكام
(1)

 

 المعتزلة: مذهب األول: المذهب

 هبنفس المكلفين أفعال يف اهلل حكم عرفي   أن يمكن أنه وهو هـ( 131 )ت عطاء بن واصل أتباع

 اضارً  علهتج آثار وله صفات فيه المكلفين أفعال من فعل كل ألن وكتبه، رسله وساطة غير من

 يحكم أن ررض أو نفع من عليه يترتب وما الفعل، صفات على بناءً  العقل فيستطيع ،انافعً  أو

 هوف ،العقول تدركه ما حسب على هو فعالاأل على سبحانه اهلل وحكم قبيح، أو حسن بأنه

 ررهمض فيه ما وبترك عقولهم  إدراك حسب نفعهم فيه ما بفعل المكلفين يطالب سبحانه

                                 
 ( باإلضافة إلى الوجيز مستخلص من كتاب علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف.1)
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 قلالع رآه وما فاعله، اهلل من ابثوي   هلل مطلوب فهو احسنً  العقل رآه فما عقولهم، إدراك حسب

 فاعله. اهلل من ويعاقب تركه هلل مطلوب فهو اقبيًح 

 ام بفعل اهلل من مكلفون فهم عهمشرائ وال الرسل دعوة تبلغهم لم فمن المذهب  هذا وعلى

 أنه إلى لهموعق هديهمت ما وبترك فعله، على اهلل من بونويثا حسن أنه إلى لهموعق هديهمت

  فعله. على اهلل من ويعاقبون قبيح

 :األشاعرة مذهب الثاين: المذهب

 أفعال يف اهلل حكم يعرف أن للعقل يمكن ال أنه: وهو (ـه 324)تاألشعري الحسن أبي أتباع

 العقول بعضف األفعال، يف ابّينً  ااختالفً  تختلف العقول ألن وكتبه  رسله بواسطة إال المكلفين

 الفعل يف يختلف الواحد الشخص عقل بل ستقبحها،ت وبعبها األفعال، بعض ستحسنت

 فعلى لهوى،ا على بناء التقبيح أو التحسين فيكون العقل على الهوى يغلب ما اوكثيرً  الواحد،

 هعلي ويثاب فعله، هلل ومطلوب اهلل، عند حسن فهو احسنً  العقل رآه ما يقال أن يمكن ال هذا

 فاعله. اهلل من ويعاقب تركه، هلل ومطلوب اهلل، عند قبيح فهو اقبيًح  العقل رآه وما فاعله، اهلل من

 الماتريدية: مذهب الثالث: المذهب

 أنَّ  وخالصته  الراجح وهو معتدل، وس  همذهبو (هـ333ت) الماتريدي منصور أبي أتباع

 ذهه على بناءً  العقل وأن قبحها، أو حسنها تقتبي آثار ولها خواص فيها المكلفين أفعال

 لسليما العقل رآه وما قبيح، الفعل وهذا حسن الفعل هذا بأن الحكم يستطيع واآلثار الخواص

 يف هللا أحكام تكون أن يلزم ال ولكن قبيح. فهو اقبيًح  السليم العقل رآه وما حسن، فهو احسنً 

 تنبج مهما العقول ألن قبح، أو حسن من فيها عقولنا تدركه ما وفق على المكلفين أفعال

 تدركه اوم اهلل أحكام بين تالزم فال العقول، فيه تشتبه مما األفعال بعض وألن تخطئ، قد

 رسله. بواسطة إال اهلل حكم معرفة إلى سبيل ال هذا وعلى العقول،

 موضعين: يف إال الكالمية المسائل كعادة ثمرة الخالف لهذا وليس

  .الرسل شرائع تبلغهم لم نْ مَ  معَ  الشرع ورود قبل األول:
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 .األحكام مصادر من اومصدرً  أصاًل  العقل جعل يف الشرع ورود بعد الثاين:

 ڇ) وقال: .[15]اإلسراء: ( ەئ ەئ ائ ائ ى ى ) تعالى: اهلل قال ألولا فأما

 النساء:] (ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ )وقال: .[165

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ) وقال: .[134 طه:] (مئ حئ جئ ی ی ی

 القصص:] ( ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ) وقال: .[47

  [. 59 القصص:] (مئ حئ جئ ی ی

 الرسل. بواسطة إال تعرف ال اهلل أحكام أن على دلت وغيرها األدلة فهذه

 المصادر من وأنه األحكام مصادر ضمن عنه الحديث فسيأتي لثاينا للموضع وبالنسبة

  لذلك. فتنبه المردودة،
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انَ  .ِإن  115 فِ  ِ     لـــــَ    ِ ش  ل   ع   ا  وُ  َ ع  يَ  ت  ِ 
 

لـــــَ   ُ ،خــِ َ ضـــــــــــ   ا ـــــُ عــ   ِ َوالــ  وُ  ــَ  ضع  ــَ ُـــَ   ــ 
 

ا به: المحكوم ا ،اتكليفيً  احكمً  يكون أن إمَّ  ايً تكليف احكمً  كان فإن :اوضعيً  احكمً  يكون أن وإمَّ

 هو ما فمنه :اوضعيً  احكمً  كان وإن للمكلف، اومعلومً  عليه اومقدورً  فعاًل  إال يكون ال فإنه

 اًل فع ليس ما ومنه المكلف، قدرة يف داخلة أسباب فهي والجرائم  كالعقود للمكلف: فعل

 شهر وشهود الصالة، لوجوب سبب الشمس، كدلوك فعله: إلى يرجع ولكنَّه للمكلف

 الصيام. لوجوب سبب رمبان

 كان وإن ،فعاًل  إال َيْعَلق   ال الشرعي فالخطاب التكليف يف به المحكوم كان إن البيت: ومعنى

 ال. وبعبه للمكلف، فعل   فبعبه الوضع يف

ِ  َي    ُيع  116 ُه      َ ال  َل  ـــــِ ا َ .   ُيش    ـــــَ
 

ِحرـــــَ   ح  ُأبـــــ  ا قـــــَ ي  رـــــَ شـــــُ َرْع   ـــَ ــــــــــــــــــــــح  ـ  اَوقـــُ
ُِ ــــ  117   َ يِ ِم   َلل   ــــُي والــــ  . َوال ُ  ـــــــــ  خــــُ  ح 

 
 

   ُ ــــــــــــــــــــ ـــِ ـــ  ـــــُ ـ ــــــــــــــــــــشـــ  ـ ْ   ـــَ ل   ـــَ ـــ  ِإَراَ   ِ  ِ لـــَ
اِبوُ  اِ ُد . َوِإن  َأَ   ِ    ظــــَ 118  ال ــــــــــــ    ــــَ

 
َ ايــــــــِ   َك الــــــــ ــــــــ  َملــــــــِ ُ  َأ ــــــــَ  لــــــــَ  وُ لــــــــَ

 
 شرطان: به المحكوم الفعل يف يشترط

ْلم  ا-1
ْكـمَ  ال) قوله: معنى وهذا ،اتامً  اعلمً  للمكلف امعلومً  يكون أن بد ال أي به: لع  ـْول   ح   ب اْلَمْجه 

ْعـَلَمـا َحتَّى  (.ي 

 أو هافعل يستطيع التي األفعال من المكلف، ق َبل   من عليه امقدورً  يكون أن بد ال أي القدرة:-2

 الوسع دائرة يف كان ما إال ذلك يمكن وال االمتثال  التكليف من الشارع قصد ألنَّ  تركها،

 [.286 البقرة:] (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) تعالى: قال والطاقة.

 حتت يدخل ال بالذي وال بالمستحيل، وال بالمعدوم، عباده اهلل   يكلف   لم ذلك: على وبناءً 

 الوجدانية ورباألم كتكليفه أو ،امعينً  فعاًل  غيره يفعل أن أي غيره: بإرادة كتكليفه :اإلنسان إرادة

 هذا اللهم» أزواجه: بين ه  م  ْس قَ  يف-- كقوله دفعها، يملك وال النفس على تستولي التي
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 لقلبيا الميول يف يعني [.ع-]صحيح .«أملك وال تملك فيما تؤاخذين فال أملك، فيما قسمي

 زوجاته. بقية من أكثر لعائشة

 ،اإلنسان قدرة يف يدخل ال بما تكليف ظاهره أيْ  القبيل: هذا من الخطاب ورد إذا ولهذا

 غببوني الناس فكل لواحقه،و سوابقه إلى يتوجه التكليفف .]خ[ .«تغبب ال» :--كقوله

 قهوسواب فيه، تسترسل فال وقع وإن الغبب، أسباب عن ْد ع  تَ ابْ  المقصود لكنَّ  محالة، ال

 عليه. مقدور ولواحقه

 يمكن وال القلب على تهجم فالرأفة .[2]النور: (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ) تعالى: وكقوله

  ليهما.ع اهلل قرره الذي الحد تنقصوا ال أي لواحقه إلى يتوجه هنا الخطاب ولكن فيها، التحكم

ا  دممق عملها بل المباشر التكليف خانة يف دائرة كلها فهذه عليها المقدور القلوب أعمال أمَّ

  ... واإلنابة والتوكل والخشية كاإليمان وأهم: الجوارح، على
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 :واملشقة به احملكوم الفعل 

ــرَ  .119 ــشَ ـ ــ   ـ ـــ ــ  ع ـ ــُرـ ــع  ـ ـــ ــَ ـ ـــ ْع ـ ــ      اَ  ــُ ـ ــَ ـ ــ َ ـ ــ   ـ  ـ
 
 

ا  هـــــَ ُ  ــــ   لد ائــــِ  ـــــــــــــَ     ِ  ــــُ لــــَ  لــــَ   ـــــَ    ــــِ  ـــــَ
 
 

 قدرة حتت داخاًل  يكون أن بد ال التكليف خطاب به تعلق الذي الفعل أن سبق فيما ثبت مما 

 دب ال أنه يعني ال وهذا ... اإلمكان، مع إال تكليف وال يطاق، ال بما تكليف ال وأنه ،المكلف

 من قةالمش طبيعة تختلف ولكن التكليف، لوازم من المشقة ألنَّ  ،المشقة من الفعل يخلو أن

 قسمين: تحت األخير يف تندرج ولكنها آلخر، فعل

 نقطاع،اال إلى تؤدي وال به، المكلف الفعل طبيعة عن نفكت ال التي وهي معتادة: مشقة األول:

 أحواله. من حال أو ،ماله أو المكلف يف خلل وقوع إلى وال

 عبادة زمتال التي والجوع التعب مشقة مثل: ،اشرعً  معتبرة وليست التكليف تمنع ال فهذه

 الحج... يف الزحام ومشقة الشتاء، يف الوضوء أو الغسل أثناء الماء برودة ومشقة ،اغالبً  الصيام

 العباد  لىع مشقةال يشرع لم فاهلل تها لذا مقصودة ليست التكليف عن الناتجة فالمشقة ولهذا

 كونل للمكلف اتحفيزً  األجر َعظ مَ  بمشقة إال تحصل لم فإن المصالح، تحصيل شرع وإنما

 المشقة. من تنفر النفس

 التالي: البيت يف وتفاصيلها معتادة: غير مشقة الثاين:

َج    ِإن   .120 ـــــــَُ ـــــــبَ  َب    َخـ َج  َ  اَ ِْ ـ ـــــــا    ا ِ ـ
 

ــ    ال حُ  َ  ـــــَ هـــــَ  ُـــــــــــــ  ــ  ــِ  ــ   ا  ــُ   جــ  ـــــَ   ُ ال اْلِ   ا  ـــــِ
 

 طبيعة هايقتبي وال له مالزمة وغير التكليف، عن منفكة تكون التي هي معتادة:ال غير مشقةال 

 الفساد منف المكلف  يلحق دنيوي أو ديني فساد بسببها يحصل التي وهي به، المحكوم الفعل

 ال ظيمع ثقل بأنه والشعور عنه، االنقطاع إلى والصيرورة بغبه، أو التكليف كراهية الديني:

 مصلحتها. وال حكمتها تتحقق ال بحيث العبادة أداء على والتشويش يطاق،
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 وقبحق والتفري  وإرهاقه، البدن وإعياء منها، عبو أو النفس فوات الدنيوي: الفساد ومن

 الناس.

 وإن المكلفين، عن رفعها الشارع قصد حيث اشرعً  اعتبرت-المعتادة غير-المشقة وهذه

 ومشقة المرض مشقة مثل: الرخصة، لها شرع فقد للمكلف اعتيادية غير ظروف بسبب وقعت

 لتكليفا على الزائدة المطر ألذى التعرض ومشقة الصيام، التكليف أصل على الزائدة السفر

 الجماعة. بصالة

 ،عنه وانفكاكها للعمل المشقة ومالزمة بالعرف، المعتادة: غير من المعتادة المشقة زميّ وت  

 الذي لعملا وبرتبة عليها، المتربة والمصالح العمل عن الناتجة المشقة مفسدة بين وبالموازنة

 ةالرتب حيث من واحدة درجة يف ليست الشرعية التكاليف أن وذلك المشقة  به اقترنت

 والصغائر، والكبائر والمكروهات، والمحرمات والسنن، الفرائض فهناك واألهمية،

الت،كَ والم   التم  ك  والم   والفروع، واألصول والتحسينيات، والحاجيات والبروريات  مَّ

 والشروط. واألركان

ْفـع  ) قوله: ومعنى  ْجــَمـ الــرَّ  التي معتادةال غير المشاق به وخرج الغالب يف أي (:ال  ب ـاإْل 

 أكبر اقمش ستحدث تشرع لم إذا ألنه الموازنات  باب من خاصة استثنائية ظروف يف عتر  ش  

 سيحدث شرعي   لم إذاف ،المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر ،اهلل سبيل يف كالجهاد منها:

 مشقة. بهما وكفى واآلخرة الدنيا خسارة إلى يؤدي الذي الدين انعدام

َ ــــــ   .121 َ ي   ِإن   يُ وا    ُ  وِ      ىــــــ  ِ ال َبَ   ُي
 

ــــــــــــَ ِ ــــــــــــ   يَ  َ    ــــــــــــ   ال    ِ ــــــــــــ َ اكَ  لُ  ــ   وِ ِ    ل 
 

 تنزيل من فاألصل الجملة حيث من المشقة رفع قصد الشارع أن معنا ثبت قد أنه دام ما 

 على حمله وعدم الحرج، ورفع اليسر، قاعدة على الشارع مقاصد على إجراؤها هو األحكام

 الناس... وإرهاق المشقة
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 يف تنزيله ندع الشرعي والدليل البيت: معنى فيكون الشرعي الدليل بمعنى البيت: يف األصلو

 الدليل استقامة ألن مستقيم  غير تنزيل فإنه المعتادين، غير والمشقة الحرج على الفتوى

  بالمكلفين... الحرج يلحق ال أن تقتبي

 الرمادة عام عمومها على السرقة نصوص-عنه اهلل رضي- الخطاب بن عمر يحمل لم ولهذا

 .رفعه الشريعة قررت الذي الحرج أنواع أشد من هي التي المجاعة يف الناس لوقوع

 على عمومه على حمله أدَّى إذا ]األصل فقال: هذا يف أعم قاعدة اهلل رحمه الشاطبي قعد وقد

 استقامة[. على جار   غير فهو الحرج

 ال أن يجب واألفراد والجزئيات الوقائع على العامة وأحكامها الكلية الشريعة أدلة إجراء أي:

 يقتبي دالهواعت األصل فاستقامة المعتادين، غير والمشقة الحرج يف اإليقاع إلى امفبيً  يكون

 المكلفين. الحرج يلحق ال أن

َ ــــ    ُ َرشــــــــــــَ ـــــ   .122 ــــُ  َ   َ ا ِ ا      ُ خــــ  َُ 
 
 

هـــــَ   ــــ  ِــــَ  ــــَ  اِر د  ـــــــــــــَ  حُ َوَقُـــــــــــــ   ا ــــِ ــــ     ُ 
 

 كونت أن تصلح ال بالتكليف االلتزام خالل المكلف يجدها التي الهوى مخالفة مشقة أن أي 

 من تستلذه ماو النفس بميل تناط ال الرخص ألن الرخص  وتشريع والتخفيف، للتيسير اسببً 

 عليها بيترت التي المعتادة غير الحقيقية بالمشقة تناط وإنما الشرع، داعية غير من شهوات

 جهإخرا المكلف من الشارع فقصد الهوى مخالفة مشقة وأما سبق، كما دنيوي أو ديني فساد

 ،ااضطرارً  اهلل عبد هو مثلما اارً اختي هلل اعبًد  يكون حتى ذلك من يتخلص وأن هواه داعية من

 .وواضحة كثيرة الهوى مخالفة يف نةوالس القرآن من ذلك على واألدلة

شــــَ ــــ   َف  ــــ  َولــــَ  .123  فُ  ــــ  شــــَ الــــ ــــ   فِ لــــِ ــــ  ــــُ
 

ــــــــــــــــــــــ   شــــــــــَ رَ   ـ ُِ ـــــ    ــ   فُ َيىــــــــــ  ُــ  اُ  َأجــ   حُ  ــُ
 

 يرغ التكليف عن الناتجة المشقة وأن الناس، عن والمشقة الحرج رفع الشارع قصد أن دام ما

 ىإل ترجع ومصالح منافع من عليها يترتب لما مقصودة هي وإنما لذاتها، للشارع مقصودة
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 إلى تسعى ةعملي شريعة ألنها بالمكلفين، نكاية فيه ما على مشتملة ليست فالشريعة العباد،

 والرفق الناس على التيسير طريق بسلوك إال يتأتى ال ولهذا خلق،ال يف مقاصدها تحصيل

 يتمثله نأ المكلف على ينبغيف وفروعها، الشريعة أصول به نطقت الذي المعنى وهذا بالعباد،

 وال نه،لعي الحرج يتحرى وال لذاتها، المشقة يقصد فال الشرعية، بالتكاليف نهوضه أثناء

 اهذ مثل ألن والثواب، األجر يف زيادة ذلك يف أن منه اظنً  وأقساها األعمال أصعب يتصيد

 الفقه وجدنا ولهذا الشارع  مقصود نقيض وعلى الشريعة، ضعو من البد على القصد

 متعالت عن االبتعاد أو أنفسهم تجويع إلى يعمدون حيث المتعبدين من كثير عند األعوج

 وشط  غلو فهذا أنفسهم، إنهاك على العمل إلى أو لعباده، اهلل سخرها التي والزينة بالطيبات

 وقوله: .[31]األعراف: ( ڀ ڀ ڀ پ) :تعالى كقوله الوس  يف والحق وتكلف،

 گ ک) وقوله: .[32]األعراف: ( ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

 الذين الثالثة الره  وحديث .[87]المائدة: (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 له، وأتقاكم هلل ألخشاكم إين واهلل أما» بقوله:--فزجرهم القبيل هذا من نوع إلى عمدوا

 .ق[] «مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج قد،وأر وأصلي وأفطر، أصوم لكني

 قال: عباس ابن عن البخاري يف وجاء .]ق[ .«نفسه هذا تعذيب عن غنيل اهلل إنَّ » :وحديث

 وال يقوم أن نذر إسرائيل، أبو فقالوا: عنه فسأل قائم، برجل هو إذا يخطب،--النبي بينا

 وليقعد، وليستظل فليتكلم مره» :--النبي فقال ويصوم. يتكلم، وال ل،يستظ وال يقعد،

وا اْلَقْصَد  َواْلَقْصَد » و .]ق[ «.تطيقون ما األعمال من خذوا» :--وقال .«صومه وليتم  «.َتْبل غ 

 الحدود المجاوزون الغالون المتعمقون والمتنطعون: .]م[ .«المتنطعون هلك» وقال: .]ق[

ينَ  َهَذا إ نَّ » :وقال .موأفعاله أقوالهم يف ين   الد 
ْل  َمت  ، ف يه   َفَأْوغ  ْض  َواَل  ب ر ْفق  َبغ  َباَدةَ  َك َنْفس   إ َلى ت   ع 

نَْبتَّ  َفإ نَّ  اهلل ،  .[هق زه، بشواهده: ]حسن .«َأْبَقى َظْهًرا َواَل  َقَطَع، َأْرًضا اَل  اْلم 
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يُ 124 ِ عـــــ  ل  ي  َ . َوا لُ  َل  ا َ ِإن  ِإ َيوٌّ  َ ِ  
 

َ  الـــ ـــ  ـــ    هـــ  َف،  ـــَ انِ ُأضـــــــــــِ ـــ  ِ   ـــــــــــــَ ن   ُ  لـــِ
ـــَ  يَ 125  ـ ، َو   افد َُ ـــ ـــِ ـ ـ ـــ   . ِبَت اخ   َ  ُ ــــوٌّ َ ـ

 
ـــُ ـــ  ُِ ـــَ ــــــَت   ِ َي، ا َئـــ      ُِ ـــ ــــــَ ـــُ ـــُ ـــ   اِلـــَ ـــع     

 126 َُ ْع َخـــــاِل َ ــــــــــ ُ . ِبَ ـــــــــــــــاَ    ع َرــــــــــُ و 
 

ــــــــ ُ َضــــــــَُاِئــــــــحع  ِ     ُِ ــــــــ ِضــــِهــــــــل  ُبــــــــش   ــــ   َأر 
هـــــَ 127  َُاجـــُ ـــُ ا، بـــُ . خـــَ ـــ    ـــَ  ش ـــُ      ـــــَ   ـــــَ ع ر

 
َ ُــــــــــــــ  ــــــَ   اَرْع رــــــُ ْع، لــــــَ ــــــ  َُ ا ــــــــــــــِ     قــــــَ

ـــ128  ُِ ــ ـ ــ)ال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِ ِ  َلـ ــ   ــلع ِبَ ـ ــاِئـ ـــفِ . َوَقـ ــ    (ـ
 

  َ  َ  ِ  ّ ــــ ُق  ــــُ ـ ــــِم   ُيـ ــــ   ـ ـــــ ـــــ ـ ِِ ــــَهل  َ ر  ـــــ ـ  ا  
ـــــ129  ـــــَ ـــــُ  ِ . َوال  ـــــاِنَ َ ـــــ     ع َخـــــاِل ع ِل  

 
ــــِ   ــــَ ر ِق   ــــُ   ُــــُ  ــــ  ــــ  هــــ  َ  ال و  ال ــــَ َ  يــــَ  حِ  ـــــ  ع

حُ . َأِو ال  َ 130  ــــِ ال اِن َ ع ضع غــــَ ــــ   َُ  َ   ال 
 

ِي( َو)ال  َكــــــــــــــــــ)ال    ِئحُ َ    ا َ ا ع  ــــــــــَ ِ ( ِر  َ م 
و  131  قــِ ـــــَ . َويــَ ائــِ ع َأن   ــُ   حد جـــــَ     بــَ ـــــ 

 
ـــــَ   ع ـــــَ ـــــ  ك ـــــَ ِ ِ  ِلىــــــــــــــَ   ـــــ   ا َأ  ـــــَ   ارـــــِ د رـــــَ   

ِ  ِ  ُ  يَ . َي ُ 132   ّ َُ  ــــــــــَ ال  ُ ــــــــــــــــــو       اَر
 

عــــَ   ــــ  ــــَ  ـــــ  َوال ال ُ ُـــــــــــــَ ــــ  َ اِ  وال ــــِس ــــ  ال  ُـــــَ   ِح  ـــــِ
 

 وما ،العبد وحق اهلل، حق أقسام: أربعة إلى ينقسم إليها يباف التي الجهة ناحية من الفعل 

 المصلحة على بناءً  التقسيم وهذا غالب، فيه العبد حق أو لباغ فيه اهلل وحق الحقان فيه اجتمع

 فإن ،الناس مصالح تحقيق بها َد ص  ق   إنما عام بوجه اإلسالم أحكام أنَّ  وذلك  بالفعل المتعلقة

 لفالفع بالفرد خاصةً  مصلحةً  كانت وإن اهلل، حق هو فالفعل لمجتمعل عامةً  مصلحة كانت

 ...غالب وأحدهما بالفرد وخاصة بالمجتمع عامة مصلحتان فيه يكون وقد العبد، حق هو

يلي: فيما امنفردً  نوع كل على والكالم
(1)

 

عَ  ما أو ،المجتمع حق هو ر   النفع به تعلق ما أو الفرد، لمصلحة ال العامة للمصلحة حكمه ش 

 الخالصة اهلل وحقوق ...اجميعً  الناس رب إلى نسب ولهذا بأحد  اختصاص غير من العام

  كاآلتي: االستقراءب

                                 
 عبد الوهاب خالف.( باإلضافة إلى كتاب الوجيز استخلصت هذه المعلومات من كتاب علم أصول الفقه ل1)
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 من العبادات هذه عليه بنيت وما والحج، والزكاة والصيام كالصالة :المحبة العبادات-1

  .اإلسالمو اإليمان

 اهلل إلى تقرب أنها جهة من عبادة فإنها الفطر، كصدقة :المؤونة معنى فيها التي العبادات-2

 النفس، لىع البريبة معنى فيها بل محبة عبادة ليست ولكنها والمساكين، للفقراء بالصدقة

 هنفس عن اإلنسان على تجب ال ولهذا المؤونة، معنى فيها بأن مرادهم وهذا وحفظها، لبقائها

 لوو وخادمه. الصغير كابنه واليته، يف هم نمم يعولهم وعمن نفسه عن عليه تجب بل فق ،

 ذاه من الزكاة تعد أن ينبغي وكان نفسه، على إال اإلنسان على وجبت ما محبة عبادة كانت

 بقائهل المال على البريبة معنى فيها عبادة الزكاة ألن المحبة، العبادات وهو األول من النوع

 والمجنون، كالصبي، األهلية فاقد مال يف المجتهدين جمهور رأي على تجب ولهذا وحفظه،

 العاقل. البالغ على إال وجبت ما محبة عبادة كانت ولو

 عامةال المصالح يف صرفها البرائب هذه من المقصود إنَّ  العشرية: األراضي على البرائب-3

 إقامةو والصرف، الري طرق كإصالح واستثمارها أربابها يد يف األرض بقاء يقتبيها التي

 وغير والمساكين، الفقراء، ومعونة عليها، العدوان من وحمايتها الطرق وتمهيد الجسور،

 االجتماعي. والتأمين العامة المصلحة تستوجبه مما ذلك

 ضريبة وعلى العبادة، معنى فيها مؤونة أنها العشرية األرض ضريبة على نواألصولي أطلق وقد

 نأل فظاهرة، مؤونة منهما كاًل  أن يف العلة أما العقوبة. معنى فيها مؤونة أنها الخراجية األرض

 عتدىم غير مستثمرة أهلها أيدي يف األرض بقاء بها البريبة وهذه بقاؤه، به ما ءالشي مؤونة

 .اأيًب  فظاهرة العبادة معنى فيها العشرية األرض ضريبة أن يف العلة وأما عليها.

 ،المسلمين غير أيدي يف استبقيت التي الزراعية األرض من الخارج زكاة وهي لخراج:ا-4

 فغير بةالعقو معنى فيها الخراجية األرض ضريبة أن يف العلة وأما الزكاة. مصارف يف وتصرف

 يف استبقيت التي الزراعية األرض على الخطاب بن عمر وضعها ضريبة الخراج ألن ظاهرة،

 األرض على اهلل فرضها التي البريبة نظير العامة المصالح يف ليصرفها المسلمين غير أيدي
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 وكبار مرع بين تبودلت التي واآلراء العامة. المصالح يف لصرفها المسلمين أيدي يف التي

 العقوبة. معنى فيها أن منها يؤخذ ال البريبة هذه وضع يف الصحابة

 ورسوله، اهلل يحاربون الذين البغاة وحد السرقة، وحد الزنا، حد وهي :الكاملة العقوبات-5

 كله. المجتمع لمصلحة فهي افسادً  األرض يف ويسعون

 يلحق مل سلبية عقوبة ألنه قاصرة، عقوبة فهو اإلرث من القاتل حرمانك :القاصرة العقوبات-6

 للمقتول. نفع فيه ليس ألنه اهلل حق وهو مالي، غرم أو بدين، تعذيب بها القاتل

 ،اعمًد  بانرم يف أفطر لمن والكفارة يمينه، يف حنث لمن كالكفارة :العبادة معنى فيها عقوبات-7

 ولهذا معصية، على جزاء وجبت ألنها عقوبة فهي زوجته، ظاهر أو خطأ قتل لمن والكفارة

 وأ صوم، من عبادة هو بما ىتؤد ألنها العبادة معنى وفيها م،لإلث ستارة أي كفارة، سميت

 رقبة. تحرير أو صدقة،

 ستخرجي وما ،الغنائم كخمس هلل، طاعةً  يؤديه حتى مكلف بذمة يتعلق لم أي بنفسه: قائم حق-8

  .والمعادن الكنوز من األرض باطن من

 فللمكل وليس العامة، الناس مصالح لتحقيق وتشريعها هلل، خالص حق كلها األنواع فهذه

 نأ يملك وال نفسه، حقَّ  إال يسق  أن يملك ال المكلف ألن إسقاطها، له وليس فيها، الخيرة

 هذه من عقوبةً  أو ،مفروضةً  ضريبةً  أو ،واجبةً  صدقةً  أو زكاةً  أو احًج  أو اصومً  أو صالةً  يسق 

 حقه. ليست ألنها العقوبات

 من لألفراد: المالية الحقوق كسائر خاصة، الفرد ة  لمصلح ه  م  كْ ح   عَ ر  ش   ما وأ الفرد، حق هو

، ضمان  قالح اذه أثبت فالشارع والدية... ،المرهونة العين وحبس الديون، واستيفاء متلفات 

 قح فللمكلف عنه، وتنازل أسقطه شاء وإن حقه، وىفاست شاء إن الخيرة أعطاهو ،احبهصل

 العامة. المصالح من ليس الذي نفسه حق يف التصرف
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 تشيع ولئال الناس، راضعأ نوصي ألنه عامة مصلحة يحقق جهة   من فهو القذف، حدك

 ،ةخاص مصلحة يحقق جهة   ومن اهلل، حق من فيكون ،المجرمين ولردع المجتمع، يف احشةالف

 فرد،ال حق من فيكون  وحصانتها لشرفها وإعالن   ذفتق   التي نةحَص الم   عن للعار دفع أنه من

 ابً غال اهلل حق كان لهذا ،الفقهاء لبعض اخالفً  وأصوب العقوبة يف أظهر األولى الجهة ولكن

 فيه، اهلل حق غلب حد   إسقاط تملك ال ألنها قاذفها عن الحد تسق  أن للمقذوفة فليس ،فيه

 ال هللا حق فيها يغلب أو هلل لصخا حق هي التي الحدود ألن بنفسها الحد تقيم أن لها وليس

 بنفسه. يقيمها أن عليه للمجني وليس الحكومة، إال قيمهات

 قيحق فسهمأن على بتأمينهم الناس حياة فيه جهة   من فإنه ،اعمًد  القاتل من القصاص كحد

 على وحقدهم غببهم نار   وإطفاء   المقتول، أولياء صدور   شفاء   فيه جهة   ومن عامة، مصلحة

 جازف  اغالبً  المكلف حق كان ولهذا ،ْت بَ ل  غ   الثانية الجهة ولكن خاصة، مصلحة يحقق القاتل

 ولي   طلب   على بناءً  الإ القاتل من القصاص يتم وال ،القصاص ويسق  يعفو أن المقتول وليل

 المقتول.

 الحقوق: بهذه تتعلق قاعدتان فيه األخير والبيت

 فإن تعالى اهلل حقوق من المكلف يلزم ما أن أي :المسامحة على مبنّية اهلل حقوق األولى:

 مشّقةً  الحق ذلك أداء المكلف على قَّ َش  إذا بحيث والرحمة  والعفو المسامحة على مبناها

 تلك نقصانب ضرر يلحقه ال تعالى اهلل ألن المشقة  تلك بقدر الحق من عنه سق  معتبرةً 

  العباد. حقوق يف يلزم ما فيها التفري  من للتوبة يلزم الو ،أدائها عدم أو الحقوق،

 العاصي. من المطيع لتمييز هي إنما التكاليف وهذه

 باد،الع حقوق من المكلف يلزم ما أنَّ  أي :مصالحةوال النزاع على مبنّية العباد حقوق الثانية:

 احة.والمش والمصالحة والنزاع المطالبة على قائمة فهي  لها أصحابها بإسقاط إال تسق  ال

 أمور: ذلك خالل من لنا نيويتب
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 يف ينالصالت بين والجمع الصالة كقصر تعالى اهلل حقوق يف والتخفيفات الرخص وقوع-1

 ... خرأ أيام إلى رمبان شهر يف للمسافر الصيام وكتأخير الماء، عدم عند وكالتيمم السفر،

.«بالشبهات الحدود درؤاا» حديث:-2
(1)

 الحدود دفع على الدالة األحاديث من معناه يف وما 

 اهلل. حقوق يف تكون إنما ،المحتملة بالشبهات

 الم كإتالف يسق : فال العباد حقوق من حق األهلية وناقصي والمخطئ هلاالجب تعلق إذا-3

 حق مبه تعلق إذا وأما القصد، على يتوقف ال العبد حق ألن وذلك  يجب البمان فإن الغير،

 األهلية. ضرعوا يف معنا اقريبً  سيأتي الذي التفصيل على عنه يعفىو فيسق  اهلل حقوق من

 .[78]الحج: (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ) :تعالى كقوله الحرج رفع على مومهبع يدل ما-4

 حقوق على ل  زَّ نَ ت   إنما .[185]البقرة: (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) :قولهو

 اهلل.

 الذنب، نع اإلقالع وهي: شروط، ثالثة- تعالى اهلل بحقوق يتعلق فيما- للتوبة العلماء ذكر-5

 ادالعب بحقوق يتعلق فيما ارابعً  اشرطً  وزادوا ،مبى ما على والندم العود، عدم لىع والعزم

 .منه يتحلله أو صاحبه، إلى الحقَّ  يؤدي أن :وهو

  

                                 
 ( ضعيف مرفوًعا ومعناه صحيح وعليه العمل يف القباء ألحاديث أخرى. وهو موقوف على عمر وابن مسعود.1)
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ــــِس 133 شــــَ  ــــُ ِ  ي عــــ  ـــــِ ــــِ ــــِ ِم     َ  الـــــ   فُ .  ــــُ
 

فُ   شــَ ــ  ُ  الــ  ــُ ، َواِــــــــــ  ـــــُ ُ  د َُ  ــــــــــَ ا لـــــَ  خــِ
ــــــ134  ــــــَ ـ ــــــ. ِبـ ــــــاقِ اِلـ ـــــــ ــــــيد ُي َ غد َوَبـ ــــــ   ـ  ُُ ـ

 
اَو ــــــــ  ــــــــَ رُ  هــــــــُ   ُ ــــــــَ ــــــــُ  ــــــــ  ع   ــــــــِ   َأ ــــــــ  

 
 

اِلُـــ  135 ُن  ــــــــــــَ ـــَ اَ َأن   ُ . َ َ    َيُش   َج   ا  
 

ـــــ َ   ـــــَما َبـ ـــــُ  َلـ ـــــوٌّ َلـ ـــــَيـ ـ ـــــ   ـــــ ُ ِ   َ ـ ـ ـــــَ ــــــا    اـ
 
 

ــــ136 ََ اَ ُ ــــــــُ ُجــــ. ِإَل  ال  . َوا   َِ  َلــــاَلــــحُ ــــ  
 

شـــــَ ـــــ    ، رـــــُ اِـــــــــــــَ فع ُـــــَ ُع رـــــُ عـــــ  ـــــَ ـــــَ  حُ رـــــُ
 137 ُْ ـــــَ ا َُ َ َ ال  َُ ُ ُجـــــ   ـــــا ال   ـــــاَ اِئـــــ . َأر 

 
ــــ  ـ ــــ   ــــَ ـ ــــا ِلـ ـــــ ــــُحَ ـ ـــــ ـ ــــ   ـــــ ــــَوَ ـ ــــِ ـ ــــا  َ ـ ـــــ ــــَهـ  اتَ َرـ

ـــ138  ــــ َواُرَ ـ ـــ   لُ . َأ   ـــ ع ِ ـ ـــاِرَ ـ ـــ ا َلـ ـــيِس ِيـ     ـ
 

اقِ   ـــَ ا   ـــَ ه َ   ِ  ِر   َر ال  َ واِـــــــــ  ا َ و      ِ  ُــــــــــــ 
هـــــَ 139  ا اَ َ اُ َ َأ ــــــــــ  ـُ عـُ ُـ  ا. َأرـــــ      ُ الـ 

 
ا  ــــــــَ   ِر ــــــــَ ح  ُ و  ُ  ــــــــِ ــــــــَ  شــــــــ ُن َأو   ــــــــَ

ـــ .140  ـــَ ـ َلـ ُو  ـــا   ـــ عَ َ ـ ــــ ـــَعـ َ ـ ـــا َأر  َواُرَ ـ ـــ   َأ   ـــ   ـ  ـ
 

ــــــ     َ ــــــــــــ   َُ ُخ  ِجــــــــــــَحي  ِ    ا   َر ع وُأو  ــــــُحو   َرع 
اقِ  سِ . ُر َ 141  ـــَ   َ ِ ـــ  ِة ُع ِ    ُــــــــــــَ    ع  ـــــــــَ

 
اِلُـــــــــــــــَ   غد َوخــــــَ ــــــِ ال ــــــَ ــــــِ  ــــــَ عَ ل ارــــــِ  ــــــَ     ك

 
 المكلف. وهو الشارع، خطاب به تعلق الذي الشخص هو عليه: لمحكوما

 .العاقل البالغ هو والمكلف:

 ولو فبمكل فليس بعاقل ليس أو البلوغ دون كان فمن :التكليف شرطا هما والعقل والبلوغ

 من يبالقر على النفقة ووجوب المتلفات كبمان وليه: فعلى الحقوق بعض بماله تعلقت

 ماله.

 تكليف،ال دليل فهم على اقادرً  يكون أن بد ال هأن  التكليف شرطا والعقل البلوغ أن يف والسر

 يمتثل أن مكنهي ال التكليف دليل فهم يستطيع ال نمَ  ألن بالواسطة، أو بنفسه سنةوال القرآن من

 وبكون ،بالعقل تتحقق إنما التكليف أدلة فهم على والقدرة ،إليه قصده يتجه وال ،به كلف ما

 دراك،واإل الفهم أداة هو العقل ألن فهمها، عقولهم متناول يف العقالء بها يكلف التي النصوص

  االمتثال. إلى اإلرادة تتوجه وبه
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 يدرك ظاهر بأمر التكليف الشارع  َ بَ رَ  الظاهر، بالحس يدرك ال اخفيً  اأمرً  العقل كان ولما

 قواهب خلل أعراض عليه تظهر أن غير من الحلم بلغ فمن البلوغ، وهو للعقل ةنَّ ظ  مَ  هو بالحس

 يكلف. أن على القدرة فيه توافرت فقد العقلية

نَا) قوله: يَّة   َوَهه 
ر   َأْهل  َقرَّ  بالتكليف، وعالقتها لصلتها األهلية على الكالم هنا ناسب أي (ت 

 لته)أه وتقول: له، ومستوجب صالح :أي لكذا( أهل )فالن تقول: الصالحية، لغة: فاألهلية:

 له. اصالًح  جعلته إذا لكذا(

  نوعان: :اواصطالًح 

 الواجبات. عليه وتجب الحقوق له تثبت ألن اإلنسان صالحية وهي وجوب: أهلية-1

 وواجبات. حقوق بها تتعلق ذمة له إنسان فكل (،)الذمة بـ األهلية هذه عن ويعبر

 يةأهل له حي إنسان فكل ،الحياة بمجرد لإلنسان تثبت ولهذا الحياة  أساسها: هليةاأل هذهو

 وجوب.

 .عتبرةم تصرفاته تكون بأن باألداء للمطالبة اإلنسان صالحية وهي أداء: أهلية-2

 التمييز. سن ببلوغه لإلنسان تثبت ولهذا  عقلال أساسها: األهلية وهذه

 دراكهاإ ويمكن والعقل، الحياة يف نقصه أو كماله بحسب اونقًص  كمااًل  تختلف اإلنسان أهلية

 :التالية اإلنسان أدوار خالل من

 اجلنني: دور ـ1

 ريرةه أبي حديث عليه يدل أمه، عن بعد   يستقل لم وإن نفس وهو بـالحياة موصوف هوو

 ىاألخر إحداهما فرمت ا،تاقتتل ذيله من امرأتين يف قبى--اهلل رسول أن عنه: اهلل رضي

 ،--النبي إلى فاختصموا بطنها، يف ذيال ولدها فقتلت حامل، وهي بطنها فأصاب بحجر،

 سولر يا أغرم كيف غرمت: التي المرأة ولي فقال أمة، أو عبد غرة: بطنها يف ما دية أن فقبى
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 هذا إنما» :--النبي فقال طل،ي ذلك فمثل استهل، وال نطق وال أكل، وال شرب ال من اهلل

 .]ق[ .«كهانال إخوان من

 بل المولود، دية ديته يجعل لم-- النبي لكن ،اشرعً  الجنين حياة اعتبار فيه الحديث فهذا

 .هواستقالل انفصاله عدم ألجل وذلك ذلك، عن نقصت

 راثالمي استحقاقه األهلية: هذه فروع ومن ،عليه ال له يجب ناقصة وجوب أهلية فأهليته لهذا

 والوصية.

 :التمييز إىل االنفصال دور ـ2
 بين ريقالتف من عليه غلب ما إلى يعود تقديري أمر هو إنما الشرع، يف محدد سن للتمييز ليس

 ئذانلالست الطفل بفهم ضاب  له يجعل أن ويمكن والصواب، أالخط وإدراك والمبار المنافع

 ۓ ے ے ھ ھ) فيها: تعالى اهلل قال التي الثالث الساعات يف الدخول قبل

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 وما عورة هو ما بين الطفل بتمييز وكذلك .[58]النور: ( ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 األطفال تهازين بحبرتهم المرأة تبدي فيمن استثناهم فيمن ذكر تعالى اهلل فإن بعورة، ليس

 واألهلية .[31]النور: ( ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ) :بقوله يميزوا لم الذين

 قوقالح وجوب أما وعليه، الحقوق له تجب كاملة، وجوب أهلية يميز لم الذي للطفل ةالثابت

 الوجوب وأما ذلك، وغير والوصية الميراث يف حقوقه فتثبت أولى، فله للجنين صحت فإذا

 يؤديها قحقو عليه تجب وإنما أداء، أهلية عليه ليس فإنه بها، مطالب أنه معنى على فليس عليه

 اشيئً  أتلف ولو الزكاة، ماله من يخرج أن وليه على فإن ماله، يف الزكاة كوجوب وليه، عنه

 شرط فقدانهل بالتقصير يوصف وال نفسه يف يؤاخذ الو وليه، عنه يؤديه ماله يف البمان وجب

 التكليف.
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-الق حج؟ ألهذا فقالت: لها اصبيً  امرأة رفعت قال: عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد عنف

-: «،م[ .«أجر ولك نعم[.  

 ضهفر به يسق  ال تطوع حقه يف ذلك أن على العلماء وجمهور الصبي، حج صحة فيه فهذا

 به. المناسك وأداء حمله من وليه يعانيه لما حجه اعتبار ووجه التكليف، لعدم

  البلوغ: إىل يزيمتال دور ـ3

 ه.ل ثابتة أنها وتقدم المميز، غير من الحكم بهذا أولى فهو كاملة، وجوب أهلية له تثبت

 اداتالعب وجميع اإليمان منه يصح عقله، نقصان بسبب ناقصة أداء أهلية له تثبت وكذلك

 ديثح يف تقدم كما االمتثال، على مأجور لكنه باإلخالل مؤاخذ غير فهو ذلك، عليه يجب وال

 سلي الحلم يبلغوا أن قبل األولياء جهة من العبادات من ونحوها بالصالة األوالد وأمر الحج،

 يحتلم. حتى الصبي عن القلم رفع ألنه وتمرينهم، لتأديبهم إنما عليهم، ذلك لوجوب

 أنواع: ثالثة على فهي المالية تصرفاته وأما

 بناء عتبر،م صحيح فقبوله قبلها فلو له، والصدقة كالهبة :للطفل خالصة منفعة فيه ما-أ

 منفعته. مراعاة يف األصل على

 هاًل أ ليس فهو ماله، من يهب كأن معتبر، غير فيه فتصرفه :له خالص ضرر فيه ما-ب

 ەئ ەئ ائ) اليتيم: مال لولي تعالى اهلل قال وقد العقل، لقصور المال يف للتصرف

 .[6]النساء: ( ۇئ ۇئ وئ وئ

 لربحا فاحتمال الطفل، قبل من والشراء البيع كمزاولة :والبرر المنفعة بين تردد ما-ت

 النقص يجبر فإذنه الولي، أذن إذا منه صحيح العقود من النوع فهذا فيها، وارد والخسارة

 الصبي. عند األداء أهلية يف
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 العاقل: البالغ دور ـ4

 صالح هوف كاملتين، األداء وأهلية الوجوب، أهلية األهليتان: فيه تثبت الذي االكتمال سن هذا

 تصرفاته. جميع عن ومسؤول الشرعية، التكاليف لجميع
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 األهلية العوارض يف فرع:
َ   َ اِرُض . بَ 142  ا َ لع ِل  ـــــــــ   ـــــــــ  َ قِ ِ    ِ ا  

 
َحُ  ِر   َل ــــــــــــ    اِح وَ عــــ  ح  ِـــــــــَ ــــَ حد قــــَ  َب ــــ 

ُ    ع َ  ـــــــــِ 143  ُن َرع     ُ ُ ُ َ ال  َو  ا       .  ـــــَ
 

ــــ َ   ــــ ع َرـ ــــ  ـ ــــا ِبـ ـــــ ــــَ ـ ـ ــــ   ع َوِإغ  يع ـ ــــقَ    ـــــ ــــِ ـ   س  ـ
 

 يته،أهل كمال بعد لإلنسان يعرض قدو ،عاقاًل  البلوغ عند أهليته تكتمل اإلنسان أن معنا مر 

 ـــ:بـ ؤثراتالم لكت وتسمى .األحكام بعض بتغيير فيها يؤثر أو ينقصها أو يزيلها ما األمور من

 يةاألهل يف المؤثرات وهي سماوية: عوارض األول: القسم قسمين: وتنقسم :األهلية عوارض

 اينالث البيت يف مجملة وهي ،السماء إلى نسبت ولهذا  وتصرفه اإلنسان إرادة عن الخارجة

 والموت. والمرض، واإلغماء، والنوم والنسيان، والعته، الجنون، الترتيب: على

  واختيار بكس فيها لإلنسان التي األهلية يف المؤثرات وهي مكتسبة: عوارض لثاين:ا والقسم

 والهزل، والسفه، والخطأ، الجهل، وهي: نفسه: من اإلنسان يكتسبه ما األول: نوعان: وهي

 .اإلكراه وهو عليه غيره من يكون ما والثاين: والسكر.

 :السماوية العوارض من التفاصيل بدأون
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 السماوية: األول:العوارض القسم

ِ     اِرئع طـــــَ   ُنَ ُ ال  ُ  اَأرـــــ   .144  َوَأ ـــــــــ 
 

ُُ ــــــَ   لــــــِ  ــــــَ لــــــِ  اَويــــــَ ــــــ  عــــــ  الــــــ   َ    ِ     يِ  ــــــِ
 

 واألقوال األفعال صدور من يمنع بحيث العقل اختالل هو أو فساده. أو العقل، زوال الجنون:

 .انادرً  إال العقل نهج على

 ثم عاقاًل  يبلغ أن والطارئ: .امجنونً  اإلنسان يبلغ أن فاألصلي: وطارئ  أصلي: نوعان: وهو

 ممتد. غير أو ممتد، منهما وكل الجنون، عليه يطرأ

 جوبو أهلية فله الحياة، بمجرد تثبت ألنها الوجوب، أهلية على يؤثر ال بنوعيه والجنون 

 .لالعق لزوال حقه يف منعدمة فهي أداء، أهلية له ليس لكن كاملة،

 حم، صحيح:] «.يعقل حتى المجنون وعن ... ثالثة: عن القلم رفع» :--النبي قول ودليله

 [.ع

 التالي: النحو على متعلقها باختالف تختلف للمجنون تثبت التي األحكامو

 دنياال يف ال شرعي حكم عليها يترتب وال عليها يؤاخذ ال لغو فهي أقواله أما :أقواله أحكام-أ

 .وفاق محل وهو ذلك، من لشيء أثر فال اشترى أو باع أو قذف فلو اآلخرة، يف وال

 ليهاع يؤاخذ ال فهو بالغير ضرر فيها كان إن إال لها، أثر ال لغوف أفعاله، أما :أفعاله أحكام-ب

 فال قتياًل  قتل أو مااًل  أتلف فلو ضمان، عليها ترتب إن ضمانها فعليه الدنيا يف وأما اآلخرة، يف

 اشروطً م ليس البمان ألن عاقلته  على أو ماله يف يثبت البمان ولكن قصاص وال عليه إثم

  بالتكليف.

 التصرف. اعتبار إهدار معناه: والحجر

ــــ ِ   َ ُ ــــ َ ــــ عََوَبــــــــ .145 َعــــ ت ُ ــــاخ   يِ ــــ   ال 
 

َ ــــوع َ ــــُ ــــل  ِ   ِركع ــــــــِي(ــــَلــــــــــــــــــــــــ)الــــ َوُرح   لِســــــــ  
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 فاسَد  ،الفهم قليَل  صاحبه يجعل العقل يف اختالل هو أو جنون. غير من العقل نقص هو العته:

 حالك يميز وال يدرك ال اوأحيانً  ،العقالء حالك ليس ولكن اأحيانً  ويميز يدرك ،التدبير

 المجانين.

 عليه تغلب حين وبالعاقل أوصافه، عليه تغلب حين بالمجنون اإللحاق حاالن: له فهذا

  ذافل المجانين، وصف من يعتريه ما أجل من البالغ العاقل منزلة له يكون ال لكنه أوصافه،

 له توتثب بالمجنون، يلحق عندما األداء أهلية حقه يف وتنعدم كاملة، وجوب أهلية له تثبت

 عليه قيطب حين المميز غير وكالطفل ،بالعقالء يلحق حين المميز كالطفل ناقصة أداء أهلية

 العته.

  ك[. ن، ت، د، حم، صحيح:] .«يعقل حتى المعتوه وعن» القلم: ع  فْ رَ  يف ورد وقد

لــــَ  و  يَ  .146  انُ  ــــَ ال ِس ـــــــــ    ُ  ِ ُي ـــــــــ    ِ اْلِ 
 

َ ىـــــــــــــَ  ِإ     ُف َوبـــَ  االـــ   اْل  ـــــــــــــان َ ا شـــ 
 

 به. كلف ما يتذكر ال يجعله اختياره، بدون اإلنسان يعتري عارض هو يان:ْس لن  ا

 سقاطإ يف عذر ولكنه العقل تمام لبقاء األداء، وأهلية الوجوب أهلية األهليتين: ينايف ال وهو

 اهللَ  إ نَّ » :-- قولهل التصرفات، أو األفعال من بسببه وقع لما األخروية والمؤاخذة اإلثم

ت ي َعنْ  َتَجاَوزَ  وا َوَما َوالن ْسَيانَ  اْلَخَطأَ  أ مَّ   .مخ[ ك، حب، جه، ]صحيح: «.عليه اْست ْكر ه 

 الدليل هثنااست ما إال القباء ويبقى فيها مقبواًل  اعذرً  النسيان يكون اهلل فحقوق :الدنيوية أما 

 .]ق[ .«وسقاه اهلل أطعمه فإنما صومه، فليتم وشرب فأكل نسي إذا» :--لقوله الصيام يف

 حقوق من العكس على هي بل ،بالنسيان تسق  وال المشاحة على فمبنية :اإلنسان حقوق أما

 اهلل.

َُ    ح  قـــــَ  َأَ ا ع  اَواِْلغــ  ـــــَ   ــ    ُ َوالــ .147  خــَ
 

ــــــــــــَ ــــــــــــ ِإ     ــــــــــــ انَ الىـــ   َُ   يَ  تبِ  اوال َ ىـــَ
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 اتهماف لما بها ومطالبان واإلغماء، النوم حال يف األداء أهلية عنهما ساقطة عليه والمغمى النائم

 بقي :اهلل حقوق من كان فإن واالستيقاظ، باالنتباه العارض هذا زوال بعد الحال تلك بسبب

 .]ق[ «.ذكرها إذا يصليها أن فكفارتها عنها نام أو صالةً  نسي من» :--النبي لقول القباء،

 ول:يق اهلل فإن ذكرها، إذا فليصلها عنها غفل أو الصالة عن أحدكم رقد إذا» لمسلم: رواية ويف

 .[14]طه: (ٺ ٺ ٺ)

 حرج... يهف كان إذا القباء حتى سق  اممتًد  كان إن واإلغماء

 النوم حال هفي يقعان فيما الخطأ أو التفويت يف واللوم اإلثم الحقيقة يف رفعت فالشريعة 

 واإلغماء.

  القتل. يف الخطأ ودية للمتلفات، البمان بقي :العباد حقوق من كان وإن

:
لد َأثـــ  . َورـــَ 148 شـــ  ِض يـــُ عـــ  َ  ـــِ    ـــَ  اُ َُضع

 
ـــ  ـــ   َ ـ َراِرـ ـــُِس ـــ د ُقـ ــــ ـ ـــَح   ــــ ــــ ـــ د َأو  َلـ ـ ـــ   ــــ ِق ُثـ ـــ    ـ

ُسِ 149  شـــــاَ  والل تَق  ـــــــــَ ا ال ِس   ِ . َأرـــــ 
 

ــــ  ـ ــــا َ ع  ــــَهـ ـــــ َثـ ــــوِإر  ـــــ ــــَح الـ ــــ ِ ـ ـــــ ـ ــــتِق َرجِس ـــــ ـــــ  ل ـ
 

 بعض يف تأثير للمريض لكنْ  األداء، وأهلية الوجوب، أهلية األهليتان: حقه يف ثابتة المريض 

 الى،تع اهلل حقوق من عنه يعجز بما المطالبة عنه تسق  فلذا العارض، هذا يسببها األحكام

 ذلك. وغير رمبان، من الفطر وجواز الصالة، يف القيام عن كعجزه

 نكاحهو فبيعه األهلية، وكمال العقل تمام له فإن اجميعً  صحيحة فإنها وتصرفاته، عقوده أما

 كاألمراض تصرفاته على مؤثًرا المرض كان إذا إال ،نافذ صحيح عقوده من ذلك وغير قهوطال

 من ونحوها اشتدادها، عند المعدة وجرثومة السكر، مرض أنواع وبعض والسحر، النفسية،

 معها. ينفذ فال التصرف، يف مؤثرة إنها المتخصصون األطباء قال إذا األمراض،

 همبعب فأبطله النكاح فأما الموت، مرض يف وطالقه المريض نكاح يف الفقهاء اختلفو

 عليهم، جديد وارث بإدخال بالورثة اإلضرار به قصد أنه أبطله من وعلة الجمهور، وصححه

 لكنهم عندهم ماض فصحيح ابائنً  كان إذا طالقه وأما لألصل، الموافق هو الجمهور وقول
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 ةالمعامل قاعدة على ااعتمادً  منه ترث أنها على فجمهورهم منه، المطلقة توريث يف اختلفوا

 منه. ترث ال أنها الشافعي منهم وطائفة ،ءالسي المقصود بنقيض

ِ ــــل   .150 يد ــــــــ َ بِ  واخ  ــــ    َُ جُ  ُ وال    ُ ــــَ ــــ  ــــ ُ   
 

  ُ هـــــَ  ـــــ  َو ـــــَ     هـــــِ  ـــــَ و ـــــَ ـــــ      هـــــَ  ـــــ ـــــُ ـــــَ  
 

 يف الفقهاء بين خالف وال ،اتامً  اعاجزً  اإلنسان يكون وبه السماوية، العوارض آخر الموت:

 بعد مباشرةً  الوجوب أهلية انتهاء يف ولكن بالموت  األداء وأهلية الوجوب، أهلية انعدام

 أقوال: ثالثة على الخالف فيه وقع الموت

 وبناء ه ذمت فتزول الحياة، زالت وبموته اإلنسان حياة أساسها ألن مباشرة، الموت بعد تفنى-1

 كتر  يَ  لم اإذ السقوط مصيرها عليه التي والديون ميتهم، على بما أوليائه من أحد   بطالَ ي   ال عليه

 .ديونه عن الكفالة يجوز وال ،مااًل 

 ل.األو القول على يترتب ما عليه ويترتب تخرب، أو تبعف ولكن مباشرة تفنى ال -2

 الدين قوطس عدم عليه ويترتب ،عليها التي الحقوق التركة على القيم يؤدي أن إلى هنيهةً  تبقى-3

 فلسالم الميت كفالة وتصح عنه، الدين كفالة وجواز لكفالته، أحد يتقدم لم وإن حتى عنه

 منه برأي ال الميت به يطالب احقً  الدين ىبقي أنه على والسنة الكتاب عليه دل الذي وهذا اأيًب 

 قال كما ه،من ديونه استيفاء بعد إال ورثته إلى يصير الو ميراثه يقسم ال ولذا  عنه بأدائه إال

 غيره قبل من عنه تحمله يصح وكذا .[11]النساء: (ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ) تعالى:

--نبيال أن عنه اهلل رضي األكوع بن سلمة عن السنة يف ثبت كما المؤاخذة، به عنه فتسق 

 جنازةب أتي ثم عليه، فصلى ال، قالوا: «دين؟ من عليه هل» فقال: عليها، ليصلي بجنازة أتي

 ليع قتادة: أبو قال «صاحبكم على صلوا» قال: نعم، قالوا: «دين؟ من عليه هل» فقال: أخرى

  [.خ] .عليه فصلى اهلل، رسول يا دينه

 أهلية من يءش بأي يتمتع يعد ولم ذمته وانتهت تالشت التركة، وقسمت الديون، صفيت فإذا

 الوجوب.
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 املكتسبة: العوارض الثاني: القسم

 نفسه: من اإلنسان يكتسبه ما األول: النوع

حع 151  يُ هــ  ال  َ ِ َ  َــ  ــــــــــِ    ِر    َ  . ُرشَ  ــــــــــَ
 

َهــــــــ  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ ع َوال  َِ  ــــــــ   ُ َوَخــــــــَلــــــــ ع َو
ال َ هـــ  152  ،  ـــَ ُُ ك   َُاَ ع ضد َأث  ُيَ بِ . َوال ـــــــــ 

 
ائــــــــــِ   َد َأبــــــــــ   د َوَ اِر يــــــــــَ َوقــــــــــَ  َمَراُ 

 
 الجهل، وهي: نفسه: من اإلنسان يكتسبه ما األول: نوعان: المكتسبة العوارض أنَّ  بنا مرَّ 

 .اإلكراه وهو عليه غيره من يكون ما والثاين: والسكر. والهزل، والسفه، والخطأ،

 بعد مث (،والسكرقوله:) إلى له تعداد بعده وما ،األول النوعَ  َد قَص  (نفسه من مكتسب) وقوله:

 بالجهل. والبداية التفاصيل، ذلك

  العلم. ضد وهو عليه، هو ما خالف على المعلوم اعتقاد هو :الجهلف

 قسمان: وهو

 .امطلقً  العلم عدم أي: بالكلية، الشيء إدراك انتفاء وهو: بسي  جهل األول: القسم

 هيئته. غير على الشيء تصور وهو: مركب جهل :الثاين القسم

 هو الذي االعتقاد ثانيهما: بالشيء، العلم عدم أولهما: أمرين، من مركب ألنه ،امركبً  وسمي

 .الذهن خارج يف لما مطابق غير

 ال؟ وأ صومه يفسد فهل مبان رنها يف زوجته مسلم جامع إذا له: وقيل إنسان سئل إذا :فمثاًل 

 مركب. جاهل فهو ،صومه فسدي ال قال: فإن

 .ابسيطً  جاهاًل  يكون فإنه أعلم، ال قال: إذا أما

 من مطلوب عارض هوو األداء، وأهلية الوجوب أهلية األهليتان: له ثابتة بنوعيه لجهلوا

 ببقائه؟ يعذر هل ولكن إزالته، المكلف

 يف دألح رخصة ال التي األحكامب اإلسالم دار يف بالجهل أحد يعذر ال :اإلسالم اريد يف الجهل-1

 امرأة تزوج كمن بالوقائع: الجهل منها: معينة، مواضع اإلسالم دار يف يعذر ولكن جهلها،
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 قتو المشتري هلَ ه  َج  لعيب شرائها بعد سلعةً  رد أو ،مثاًل  الرضاع بسبب له تحل ال أنها جاهاًل 

 الجهل وأ ،العلم ظن على ىنَ بَ  المجتهد ألن االجتهاد، خطأ يف للعذر اسببً  يكون كما التبايع،

 لحكمه. مسق  اللفظ بمعنى الجهل فإن به  المتلفظ اللفظ بمعنى

 ية الماإلس غير اريدال يف عذر الجهل أن على اقديمً  الفقهاء اتفق :اإلسالم غير اريد يف الجهل-2

 يؤاخذ ال فإنه الشرعية بالتكاليف يعلم ولم شخص أسلم فإذا الشرعية، األحكام شيوع لعدم

 بالزمان غيريت فيما متغيرة الفتوى أن الحقيقة يف ولكن قباء  وال عقوبة يلزمه ولم ذلك على

 بكل مترجمةً  المعلومة إلى الوصول وسرعة البلدان وتقارب العولمة ظل ويف والمكان،

 ،خرآل شخص من تختلف نسبية المسألة بل ،امطلقً  اعذرً  الجهل يبقى أن يمكن ال اللغات

  .عواهنه على مرساًل  اواحًد  احكمً  نعمم وال ألخرى، ةبلد ومن

ـــَلـــَوال   .153 ــــــ ُ ََِ َق  ـــ    ُ ـــ ِ  َ ا ُ ا    َحرُ ـــُ ــــــه 
 

ـــ ِ      ـــ وسِ َيـ ــــ ـ ـــ َ     َر ِس ــــ ـــِعـ ــــ ـ َِ َوال  ـــا ـــَمرُ  ـ ــــ ــــ ــــ ـ ـــع   ُ ـ
 

 رعذ لكنه األداء، وأهلية الوجوب أهلية األهليتين: ينايف ال عارض وهو التعمد، قابل ما وهو

 .واللوم اإلثم إسقاط يف

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ) ل:جو عز اهلل قول فيه واألصل

ت ي َعنْ  َتَجاَوزَ  اهللَ  إ نَّ » :المتقدم--قولهو .[5]األحزاب: (ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  أ مَّ

وا َوَما َوالن ْسَيانَ  اْلَخَطأَ    مخ[. ك، حب، جه، ]صحيح: «.عليه اْست ْكر ه 

 ديعت ال مهدرة وهي فيها عذر فالخطأ :األقوال أما األفعال: أو األقوال يف يكون أن إما والخطأ:

 الجمهور. مذهب وهو بها

 لكذ ومن ،الصاحبه مغفور اعنه معفو فهو :تعالى اهلل حق يف كونت أن إما فهي األفعال وأما

 القبلة. يف المجتهد وخطأ باجتهاده، فتواه يف المفتي خطأ

  .كالقصاص :البدنية العقوبات يف عذر فهو :العباد حقوق يف يكون أن ماوإ
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 عبادال حقوق أما فيها، اعذرً  الخطأ يعد-البدنية العقوبات اهلل، حقوق األقوال،-الثالثة وهذه

 البمان. يجب بل اعذرً  يعد فال المالية:

 القصد، فاءالنت التصرفات تلك إبطال على فالجمهور والطالق، والنكاح كالبيع :العقود يف أما

 الجمهور. مذهب مع واألصل فصححوها، الحنفية وخالفهم

ــــُ  ُ  َ  .154 ــــَ ا ِ  َُ ــــ َت بِ  ال  َُر   ــــ َ  حد     ــــَِ
 

  َُ ،قـــــَ  ُُ    َ  ــــــــــــــــــــــَأ  ُـــــــــَ     َ لِ َوال   اضد     َ ـ
 

 بالمال التصرف على تحمله لإلنسان تعرض خفة هو أو ،رشد بال المال يف التصرف هو السفه:

 ألداءا وأهلية الوجوب أهلية األهليتين: ينايف ال هوو .العقل وجود مع العقل مقتبى بخالف

 ألموال،ا يف تصرفه يف يؤثر لكنه العقل، لوجود بالتكاليف امخاطبً  السفيه كون جهة من

 ما ماله يف التصرف من نكَّ مَ ي   فال ،العدل وليه عليه ويقوم القاضي بقباء عليه الحجر فيوجب

 بالرشد: والمقصود منها، أقل أو سنة وعشرين خمسة فوق كان سواءً  الوصف هذا على دام

 المال. حفظ على والقدرة العقل، يف الصالح

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) تعالى: اهلل قول هذا يف واألصل

 چ چ ڃ ڃ ڃ ) :الدين بكتابة أمر حين وقال .[5]النساء: (ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ائ) :تعالى وقوله .[282]البقرة: ( ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[6]النساء: (ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 منه، نافذة صحيحة فهي ونحوها، والطالق كالنكاح :العقود من باألموال يتصل ال ما ماأو 

 كالمال. استعمال وإساءة تبذير العقد نفس يف يتصور ال فإنه

َهـــ .155 ُ ََوال  َ ـــعَ     ـــ ِ     ـــلَ  َ   ـــ د َأر   ـــيُ ـــُ ـــ  
 

ــــــ  ْد    َبِ ـ ــــــَت ِ  َح ـــــــ ــــــحسد  َثـ ـــــــ ــــــ ِجـ ـــــــ ــــــَ ـ ـ ــــــ    يُ ُ ـ
 

 .معناه باللفظ يراد ال أن وهو الجد. ضد :الهزل

  اه.يرض وال يختاره وال المعنى ذلك يريد ال لكنه معناه يدرك وهو بالشيء يتكلم من :والهازل
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 .األداء وأهلية الوجوب أهلية األهليتين: ينايف ال :فـالهزل اإذً 

 المنقولة: األدلةب ثابتة أمور أربعة يف به ويعتد وينفذ يعتبر بل امطلقً  ي ْبطل وال ي هدر ال لكنه

 ڍ) عزوجل: اهلل قال حقيقتها، يرد لم يقال وال الهازل، به يتكلم ما على وتقع العقيدة:-1

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 إين فقال: حلف من» :--النبي وقال .[66ـ 65 ]التوبة: ( ڳ ڳ گ گ گ کگ

 اإلسالم إلى يرجع فلن اصادقً  كان وإن قال، كما فهو اكاذبً  كان فإن ،اإلسالم من بريء

 [.د :صحيح] «.اسالمً 

 :--قوله يف وردت التي وهي صحيحة، قعوت الهزل مع تنفذ والرجعة: والنكاح الطالق-2

 المعنى ولعل .[ت :حسن] .«والرجعة والنكاح، الطالق، جد: وهزلهن جد، جدهن ثالث»

 من هاب الهزل فيكون فيها، تعالى اهلل حق من تخلو ال أنها الهزل مع حتى العقود هذه إمباء يف

 ڤ ڤ ٹ ٹ) الطالق: أحكام بيان صدد يف تعالى قال وقد ،اهزوً  اهلل آيات اتخاذ

  .[231]البقرة: (ڤ

 الهزل. مع ينفذ فال هذا عدا وما واألعراض. والفروج النسل على وللحفاظ

اَر  َ   ُ ي  . َولــــُ 156 كــــَ  ح  عــــَ َأق َ اِ  ال ـــــــــ 
 

عـــــَ   ــــ  ــــِ ا ال ــــَ اُ   ـــــَ َأرـــــ  عــــ   ــــُ َُ ي ا عــــِ ـــــَ ــــ   ح   ـــــَ ال
ِو َ  ِ  .157  ا ُأِب      َطُِ        َ       الَ َ  ِ رـــــَ

 
 

ـــــَ   ـــــ   ـــــِ   ال ِ  َو  ـــــِ ال ـــــِ   رـــــَ ُ  دَ   ُـــــَ  َحن  رـــــُ
 

ْكر:  من منه يصدر ماذا السكران يدري ال بحيث الخمر، تعاطي بسبب العقل زوال هو الس 

  سكره. حال تصرفات  

 أهلية قهح يف تنعدم أي: السكر، حال يف باألداء مطالب غير يصبح العقل بزوال أنه فاألصل

 رفاتهوتص محرم، بطريق يكون ما منهو مباح بطريق يكون ما فمنه يختلف السكر لكنَّ  ،ءاألدا

 كاآلتي: وأحكامها فعلية، تكون أن وإما قولية تكون أن إما
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 حرام. من أو حالل من سكر سواء مهدرة السكران أقوال كلَّ  أنَّ  أرجحه الذيو األقوال:-1

 .بمقتباه يؤاخذ ال معناه يعرف ال الفظً  أطلَق  نْ مَ  أنَّ  ذلك: يف واألصل

 حالين: يف وذلك السكر، طريق على بناءً  السكران أفعال حكم يختلف األفعال:-2

 لعمليات أو ،اخطً  أو ،اإكراهً  أو ،ااضطرارً  المسكر كشربه مباح: طريق من سكر إن األول:

 ؤاخذةم فيؤاخذ القتل أو العباد بحقوق متعلقةً  كانت إذا إال أفعاله على يؤاخذ فال طبية...

 وهذا اقصةن عقوبات المالية والعقوبات ،فق  القتل يف الدية وعليه المتلفات فيبمن ماليًة 

  الثمن(. )يف قوله: معنى

 ،اوماليً  ابدنيً  ويعاقب أفعاله، على كاملة مؤاخذة فيؤاخذ محرم: طريق عن سكر إن الثاين:

 كاملة.ال العقوبة وهي
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 :غريه من اإلنسان يكتسبه ما :ثانيال النوع

ل  158 ا ُِِ َ  ـــــَ َغ   ِ ل  . َأو    َ ا َأن    ُشُ ُ َ ِإرـــــ 
 

ـــِ   َ   ــــــَ ــــــاُر ِ ـــ   ِِ ـــ ــــــَ  ال ـــِم   ال  ــــــَو    ِح   ـــَعــــــ  
ــــَ ــــاَر َأو  َ  ُ ــــ   159  ِِ ــــِ ــــُح ال   ِ حُ ــــ. َأو  ُ ــــ  

 
ُُُ  يــــــــُ ــــــــَ       ُ  ــــــــَ ــــــــُ ــــــــ  ــــــــِ ع َوغــــــــَ ــــــــ 

 160    ِ .    َ ِ اِ ل  اِ  ا   ـــــــــُ ال  َ ا   اِي َوال ِس
 

ــــــــيد َوَيــــــــاِرــــــــيد َ ــــــــــــــــاِبــــــــ َ ِلــــــــ   اَ ــــــــَ ــــــــ  
، يـــــَ . بــَ 161  ُــَ ارـــــِ  ــَ  خــَت د يُ يع يــُ   ـــــ 

 
 

ـــ  ـــِ ـ ـ    َ ُِ ـــ ـ ـــ   ـــ   َغـ ـــَتُ   ُ ـ ـــَشـ ــــ ـ ـــ   ِ ، َوال  ــــ ـــيُ ـ ـــَلـ  ـ
 

 .هنفسو بينه خلي لو يختار وال رضاهي ال ما يقول أو يفعل أن على الغير حمل هو: :اإلكراه

 يدفع ما بببس األحكام بعض يف يؤثر لكنه واألداء، الوجوب ةأهلي األهليتين: ينايف ال اإلكراهو

 الشرع. مقتبى خالف على التصرف من اإلكراه إليه

ت ي َعنْ  َتَجاَوزَ  اهللَ  إ نَّ » :-- قوله فيه واألصل وا َوَما َوالن ْسَيانَ  اْلَخَطأَ  أ مَّ  «.عليه اْست ْكر ه 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) تعالى: اهلل وقال .مخ[ ك، حب، جه، ]صحيح:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ) تعالى: الوق .[106]النحل: (ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[33]النور: (ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 يثبت مما القول أو الفعل ذلك انك إذا فعل، أو قول على أكره عمن واللومَ  اإلثمَ  اهلل   عَ فَ رَ فَ 

 وه نقصده الذي اإلكراه إنَّ  نقول اإلكراه أنواع أقسام يف الخوض قبل لكنو اإلثم، بمواقعته

 على األب أو ،الدين سداد على المدين القاضي كإكراه بحق اإلكراه أما حق بغير اإلكراه

 قصدهن والذي هنا، نقصده الذي ليس فهذا الصالة، على ولده إكراهه أو ،الكفؤ من ابنته تزويج

 ثالثة بحفتص قسمين إلى منهما والثاين قسمين إلى قسمته وقد حق بغير يكون الذي اإلكراه هو

 نيك لم وإال الرضا عدم من فيها بد ال اإلكراه أنواع فكل الرضا أما االختيار على بناءً  أنواع

 هي: ،األنواع وهذه ،اإلكراه باب من
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كر ه: بيد آلةً  كَره  الم   ويصبح االختيار يعدم الذي وهو التام: اإلكراه األول: النوع  أخذهي كأن الم 

 شيء عليه وليس ،ااتفاقً  مكلف غير فهذا فأتلفه، مال على ألقي أو فيقتله، آخر على به ويرمي

 اآلخرة. يف وال الدنيا يف

 كراهاإل فهو االختيار يفسد أن إما نوعان: وهو االختيار، فيه ينعدم ال الذي وهو الثاين: النوع

 :الملجئ غير اإلكراه وهو االختيار يفسد ال أو الملجئ

 له من قتل أو المال جميع إتالف أو منها بعبو أو النفس يف يكون الذي وهو الملجئ: اإلكراه

ك يجعل حيث فاسد لكنه يبقى بل االختيار يعدم ال فهذا للمكَره. بالنسبة أهمية  امبطرً  َرهالم 

 باب من المسألة وتصبح ،مرت التي التكليف بشروط مكلف فهذا كر ه،الم   مطاوعة على

ل   ،اإلكراه صور بين والترجيح وازناتالم  اآلثار كل اإلكراه على الحامل المكر ه وي َحمَّ

 َره  المك امعً  إليهما ينسب أنه أرجحه والذي والقتل الزنا عدا ما ااتفاقً  اإلكراه على المترتبة

 بأنه الزنى عن اقديمً  الفقهاء بعض ذكره وما متسبب، ألنه الحامل   والمكر ه   مباشر، ألنه الفاعل  

 تصوري ال التي الداخلية بالرغبة إال يكون ال وهذا االنتشار إلى يحتاج ألنه اإلكراه يدخله ال

 لتطورا بفبل االختيار فساد مع االنتشار يتم فاآلن تغيَّرت رةالصو إن لهم نقول إكراه معها

 بالقتل. التهديد من أقل الزنا أنَّ  من فباًل  الطبي

 المقتول. نفس على نفسه تفبيل باب من فهو القتل وأما

 ،والحبس كالبرب منها اعبوً  أو النفس يفوت ال بما يكون الذي وهو الملجئ: غير اإلكراه

 منه  ادويق المكَره الفاعل على األفعال تنسب وهنا الرضى، يعدم ولكن االختيار يفسد ال وهو

 جئ.المل بخالف به، هدد ما على الصبر من ولتمكنه عليه  أكره ما مباشرة إلى االضطرار لعدم

 :بأنَّ  ونخلص

 االختيار. ويعدم الرضى، يعدم ما التام: اإلكراه

 االختيار. ويفسد الرضى، يعدم ما الملجئ: اإلكراه

 االختيار. يفسد وال الرضى، يعدم ما الملجئ: غير اإلكراه
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 ،رأث عليه يترتب ال باطلة وهي بها عبرةَ  ال هدر   المكَره أقوال أنَّ  أي يبطل(: )والكالم قوله:

 خالف. المسألة ويف ،رجحته ما وهذا

  



 

 127 

 

 الباب الثاني: مصادر األحكام
 .مصادر متفق على حجيتها، وهي: الكتاب، والسنة اجملموعة األوىل:

 مصادر شبه متفق عليها، وهي: اإلجماع والقياس. اجملموعة الثانية:

ما فيها خالف والراجح أنها مصادر، وهي: المصلحة المرسلة، وسد  الثالثة: اجملموعة

 الذريعة، واالستحسان وشرع من قبلنا واالستصحاب.

ما فيها خالف والراجح أنها ليست مصادَر لذاتها، وهي: عمل أهل  اجملموعة الرابعة:

 ينة، وقول الصحابي، وقول التابعي.دالم

  ودة، وهي: الكشف واإللهام والعقل والرؤى المنامية.مصادر مرد اجملموعة اخلامسة:
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 األحكام
 
اد ر
َ
ص
َ
: م

ْ
ان ي

َّ
 الث

 
اب
َ
 الب

اِ ُر ا  َ 162 ُحرُ ا ِ شَ ي  . َرُـــــــــَ َها َ ُـــــــــ   َ َب  
 

  ُُ ــــ  ــــُ ــــَ  ــــِ ـــــ  ع   ــــَ  ُ  د ِإ     اُ   ـــــــــــــَ شـــــَ  َأيــــ 
َ ُع  ا163  ا، َوِـــــــــُ ـــــ  ع، َأو  َأج  اُب ـــــَ  . ِل ـــــَ

 
 

ُـــــَ ع   ا، َرُــــــــــــ  ــــَ اِــــــــــــُ ـــــَ  َو ــــُ ــــ  ــــَ ُ قــــِ ـــــَ
ُِسَبا164  ، َأو  َرا  ــُ ح  ا َوال ــ     ُ ُ  ــَ  َ  . َرا اِــ 

 
 

ا  عـــــَ لــِ ا، َوا ــ  ــَ ُــَ ــُ   َ ُــــــــــ  ا، َواِــــــــــ   لــِ ــَ ــ  ــِ ـــــَ
، رَــ 165  حد ُــ  ُ   ـــــــــُ يُ . َوَق   كع ُ َ  ــــــــــِس  الــِ

 
 

ـــــَ ِإجـــــ    ـــــ   ِي طـــــَ  اَ  َأ ـــــ  ـــــَ  ـــــَ يُ عـــــ   د َأو  ي   ـــــَ
 166 َ   ُ  اق  َوا ِس َــ  يد ل  َأ ــــــــــ  ثُ  يد  ــ  . ِر   َي ــ 

 
 

يَ  َقح    َ ا     ُ ُـــــــــِ    َ َ اِـــــــــ  ا،     ُ  اق  ا ِر َ َق ـــــــــ 
 

: ر 
والمادة التي  جمع مصدر، ومصدر الشيء: أصله، ومنبعه، ومرجعه، ومكان صدوره، َمَصاد 

إذا نظر فيها الفقيه المجتهد نظرًة وهي التي  مرجع االستدالل من حيث الجملة،يستمد منها، و

 اجتهادية استخرج منها واستنب  األدلة التفصيلية لتلك الفروع. 

وسد الذريعة، القرآن، والسنة، واإلجماع، والقياس، والمصلحة، هي  :لتشريعامصادر و

  وشرع من قبلنا، واالستصحاب. واالستحسان،

فالسنة اعتبرت بعشرات اآليات  لمباشر،إلى خطاب اهلل القرآين ا عةراجهذه المصادر وكل 

اآلمرة بطاعة الرسول واتباعه، واإلجماع ال يقوم إال على دليل من الكتاب والسنة، والقياس 

والمصلحة وسائر المصادر كلها كاشفة، ومظهرة للحكم الشرعي الموجود يف الكتاب والسنة 

بلغون عن اهلل، وإن أطلق عليهم فأما الرسل فمالمشرع هو اهلل وحده، و ،األول ال أنها أصله

قعون هم موو ،والمجتهدون اعتبرت اجتهاداتهم بالكتاب والسنة اللفظ فهو من باب التجوز،

 فال حكم إال هلل وال تشريع إال له أو ما اعتبره.، وماضون على نهج رسوله  عن اهلل

لذاتها، بل ل َما  وأما قول الصحابي والتابعي، وإجماع أهل المدينة وعملهم، فليست مصادرَ  

لها من صلة بالسنة، فما كان له صلة فمصدر  ألنه سنة، وما كان من باب االجتهاد فليس 

عين.  بمصدر  فهم بشر ليسوا بمعصومين وال بمشر 

ستخَرَجة أو المستنبَطة من هذه المصادر سواًء كانت تكليفية أو  وأما األحكام: فهي الم 

 وضعية. 
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هي أصول ومراجع جميع األحكام الشرعية. وتسمى أيًبا بأدلة  فمصادر األحكام إًذا:

األحكام، وبأصول األحكام، وبمصادر الشريعة اإلسالمية، أو مصادر التشريع، وأصول الفقه، 

واألدلة اإلجمالية لألحكام، أو مصادر الفقه، أو المصادر الشرعية لألحكام... كلها 

  واخترت األخير لسهولته  وعدم اشتراك اصطالحات لمدلول  واحد كما هو يف التعريف

ْمليةً وتفصيلية   أدلةالمعنى يف لفظه كما هو يف لفظة  حيث تتوارد عليها عدة معان  اصطالحية ج 

وكذلك لشهرته الحديثة  ورب  األصول بالتشريع القانوين مباشرًة  حتى يسهل تطبيقه  

 وكذلك نوع من تجديد الصياغة لعلم األصول بلغة عصرية.

يشير إلى تقسيم هذه المصادر من جهات مختلفة واعتبارات متعددة نذكرها  والبيت األخير

 كاآلتي:

 أواًل: من جهة رجوعها إلى النقل والعقل: 

ـــيء يف إثباتهاوراجعة إلى النقل أي مصـــادر  نقلية:-1 ـــنة ، وهي:ليس للعقل ش ، الكتاب، والس

ماع،  به، واإلج ند من يحتج  حابي ع ناوشـــرع من قوقول الصـــ نة  ،بل مدي هل ال مل أ وع

 .عند مالكوإجماعهم 
ية:-2 ها العقولأي مصــــادر  عقل قل ب ها إلى النظر والرأي وإن لم تســـت ياس، ، وهيمرد : الق

  واالستحسان، واالستصحاب.وسد الذريعة، والمصلحة المرسلة، 
 ثانًيا: من جهة األصالة والتبعية:

أي مصــادر مســتقلة بذاتها، عبارة عن وحي، وهما: الكتاب والســنة، فالكتاب وحي  أصــلية:-1

ــنة بالمعنى دون اللفظ   ــنة وحي بداللة القرآن، وأ  بلفظه ومعناه، والس ا نَ ر  مْ وإنما علمنا أن الس

  فالقرآن أصل  كل  المصادر، وسائر األدلة دونها  باتباعها بأمر القرآن، فعاد أمرها إلى القرآن

 مرجعها األول واألخير.و
ة، والمصـــلحأي اعت برت مصـــادر باعتبار القرآن والســـنة لها، وهي اإلجماع والقياس  تبعية:-2

 وسد الذريعة، واالستحسان، وشرع من قبلنا، واالستصحاب.
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 ثالًثا: من جهة االتفاق على حجيتها وعدمه:

 الكتاب، والسنة. :، وهيى حجيتهامتفق علمصادر  -1
 اإلجماع والقياس. :خالف ضعيف، وهيعليها  لوجود مصادر شبه متفق -2
، وســــد الذريعة، المصـــلحة المرســـلة: وهي ،معتبرة ما فيها خالف والراجح أنها مصــــادر-3

 .وشرع من قبلنا واالستصحاب واالستحسان
، وقول الصحابي، ينةدعمل أهل الممصادر لذاتها، وهي:  ليست ما فيها خالف والراجح أنها-4

 وقول التابعي.
 ، وهي: الكشف واإللهام والعقل والرؤى المنامية.مردودة مصادر-5

أي خذوها مفصلًة على خمس مجموعات بناًء على جهة  )فاستفصلوها يا رفاق(:قوله:

 االتفاق على حجيتها:

 مصادر متفق على حجيتها، وهي: الكتاب، والسنة المجموعة األولى:

 اإلجماع والقياس.وهي: ، مصادر شبه متفق عليها المجموعة الثانية:

ما فيها خالف والراجح أنها مصادر، وهي: المصلحة المرسلة، وسد  المجموعة الثالثة:

 الذريعة، واالستحسان وشرع من قبلنا واالستصحاب.

لذاتها، وهي: عمل أهل  ما فيها خالف والراجح أنها ليست مصادرَ  المجموعة الرابعة:

 ينة، وقول الصحابي، وقول التابعي.دالم

 .مصادر مردودة، وهي: الكشف واإللهام والعقل والرؤى المنامية مجموعة الخامسة:ال

يف طريقة عامة العلماء، ولكنه عندهم أصل من أصول أما العرف فهو ليس من أدلة األحكام  

  ولهذا وضعته يف مواضعه التي تناسبه، وقد االستنباط تجب مراعاته يف تطبيق األحكام

 ع مرات:تعرضت له يف النظم أرب

 يف الحقيقة والمجاز، تحت الحقيقة العرفية. األولى:
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يف قواعد المقاصد المتعلقة باالجتهاد، وكيف تعامل الشرع مع العرف وعالقته  الثانية: 

 باالجتهاد.

 يف المنهجية يف التعامل يف النوازل الفقهية والفتوى، تحت مسمى فقه الواقعة. الثالثة:

يف النقطة الثالثة: وهي فقه التنزيل، وذلك أنَّ العرف أحد موجبات يف نفس العنوان:  الرابعة:

 تغير الفتوى.

فإدراجه ضمن أدلة األحكام غير دقيق، وإنما كان مجاراًة للقانونيين يف طريقة تأليفهم  ألنَّ 

العرَف َأَحد  المصادر الرسمية البارزة للقانون الوضعي، ويأتي عادًة يف المكانة بعد التشريع، 

 ذي هو المصدر األول للقوانين الوضعية  وبهذا أردنا أن تعود األمور إلى نصابها. ال

وأما االستقراء فهو طريق للوصول إلى الحقيقة كما هي من حيث التتبع ألمور جزئية توصلنا 

إلى كليات، سواء كان تاًما أو ناقًصا، وقد تعرضت  له يف مقاصد  الشريعة   وهو مكانه 

 إثباتها االستقراء.طريق  ،كلياتالمناسب  ألنها 

 ونبدأ اآلن التفاصيل على نحو هذا الترتيب، فنقول وباهلل التوفيق:
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 عة األوىل: مصادر متفق على حجيتهااجملمو

 
 
آن
ْ
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ْ
: ال
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َّ
و  اأْلَ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
 ال

ـــــــُ . َويـــــــَ 167 َ لـــــــَ ح  ق ِ  َ ُ آند ـــــــ   َت ع ُأ 
 

ِــــــــــــِ   حد ُأر  ُِ بـــَ ـــــ   تبـــَ ـــَ  الـــ ـــ  ـــِ ِس خـــَ ـــ 
َُ ِــ . 168  َـُـ   ٌّ وبــَ ُ ُــــــــــ  َ اُ  الــ  ح  يــَ  فُ قـــــَ

 
ــــــَ   ــــــِ  ي  ب َُ ــــــَ َ ا  ــــــَ َ ائــــــفُ   ــــــلــــــ  ِ  ال ــــــِ ــــــ     

ـــ  . َورـــُ 169  ل  َأ ـــــَ ع ـــَ ش ـــَ وُ      ـــِ ع   ـــِ ائ  يـــَ ـــــَ
 َيــــَ ــــاِئــوُ  

ـــــُ ِ  ِــــــــــــــَ   ـــــُ  ع ـــــ  ـــــِ  ا، َول هـــــَ ـــــَ ـــــَ  ـــــ   وُ َأث ـــــِ  اب
ـــــَ رـــــُ . 170  ، رـــــُ  ـــــ  ع ـــــَ  ـــــَ ـــــ  ـــــِ ِ     ع   ـــــِ   ب

 
ــــــِ ــــــــ ِ    ِبــــَ ـــ  

شـــــــَ   ا  ـــــــِ َي هللُا لـــــــ ـــــــ   ـــــــَ  ُـــــــِ ـــــــ  ـــــــِ ِ  ـــــــَ
 

بالبسملة فسورة  المبتدأ--اسم للكتاب العربي المنزل على رسول اهلل محمد  :القرآن

 الفاتحة، والمختتم بسورة الناس.

 قد دلت على بعض خصائص القرآن، نذكرها، كاآلتي: األبيات األربعةهذه و

رم البصـــيرة. منها:  أنه كالم اهلل:-1 وهذه المســــألة أدلتها ثابتة وبكثرة وال يجادل فيها إال َمن ح 

عالى:  له ت ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )قو

لبقرة:( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ــه: .[75]ا ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) وقول

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ) وقوله: .[6]التوبة:( ۆئ

  الكالم.وعشرات األدلة المثبتة لصفة  .[15]الفتح:( ی ی 
ياء محمد-2 ية، نكتفي  :--المنزل على خير األنب يات القرآن يه عشـــرات اآل لت عل قد د و

ــالى: تع ــال  تين، ق ي ــآ (  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) ب

ــورى: ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  وقوله:. [17]الش

 . [166]النساء:( ڱ ڱ ں
َلت:( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)كما قال تعالى:  أنه عربي كله:-3  .[3]ف ص 
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والبسملة  ،المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس المسطر يف المصاحف:-4

 قرآن، والخالف يف الصلوات الجهرية بين الجهر واإلسرار سائغ. 
حيث تناقلته أجيال عن أجيال، وطوائف عن طوائف يف أعلى درجة من  قطعي الورود إلينا:-5

 اءات الشاذة، فليست قرآًنا.درجات التواتر، وخرج بهذا القيد القر
ــبقهم فيما  أنه معجز:-6 ــتهر جيل بشــيء إال س بكل أنواع اإلعجاز اللغوي والعلمي... ولن يش

اشـــتهروا به، بدًءا بالجيل الذين اشـــتهروا بالبالغة والفصــــاحة فأعجزهم يف ذلك، وانتهاًء 

 بعصرنا حيث اشتهر بالعلوم والتقنيات فسبقهم فيها.
ر للتدبر والفهم  ولهذا ســـماه الكتاب المبين، والبينات يف أي واضـــح بَ  أنه مبين:-7 َيســـَّ ي ن  م 

ضع، منها قوله تعالى:  شرات الموا ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )ع

له:  [.209البقرة: ] (ې ى ى ائ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقو

يب  ىب)وهذا التبيين تواله اهلل بنفســـه قال تعالى: . [34النور: ] (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ــة: ] (جت حت  ــام ــال:  [.19الـقـي  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ )وق

ونحوها عشــرات األدلة التي يذكر اهلل فيها أنه َبيَّن للناس، وكل هذا البيان لئال  [.242البقرة: ]

أما بيان الرسل فهم  .[176النساء: ] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)نقع يف البالل قال تعالى: 

إبالغ لبيان اهلل تعالى بدون زيادة أو نقصـــان، وبيان العلماء هو إيصـــال لبالغ الرســـل، وعدم 

 كتمانه.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  )قال تعالى:  ،ومعناه من اهلل تعالى هأنَّ لفظ-8

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڎ  ) وقال: .[15يونس: ]( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

قة: ] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  حا ها [. 46 – 44ال ونحو

 عشرات األدلة التي تدل أن لفظ القرآن ومعناه وحي من اهلل تعالى.
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وذلك ألنَّ اهلل تكفل بحفظه  فلن يكون خلل يف لفظه، ولن  محفوظ من الزيادة والنقصــــان:-9

يل وال تحريف،  بد يه تغيير وال ت عالى: يطرأ عل (  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قال ت

جر:  .. .إلى غير ذلك من الخصائص التي اختص بها القرآن: كالتعبد بتالوته .[9]الح 

َ شـــــــــَ  ــ  ع َب َ . َوُيــــــــــــــــــ171 ِ  ال   ُِ   َجِ   
 

اُن رــــِ   جــــ ــــِ  ــــِ   َرـــــَ ِ  ا   ِــــَ  ــــ   ـــــ  ُِ ِ  الــــ   لــــَ
 

ال خالف بين المسلمين على أن القرآن حجة على الجميع، وأنه المصدر األول  حجية القرآن:

للتشريع، بل حجة على جميع البشر  ألنه منزل من عند اهلل، ومعجز، وقائم بالحجة والبرهان  

 فإذا ثبت ذلك وجب على البشرية أن يتبعوه. 

 

ُ  رِ 172 ـــــُ ار ـــــَ ش ِمِ  َأيـــــَ ـــــَ حَ . َو   اقُ ُــــــــــــــ 
 

ـــــــ    ـــــــِ  ـــــــ  ْع وال ح ـــــــ  ـــــــِ  تقُ بـــــــَ   ُ  واَ خـــــــ 
 
 

ما دام أن القرآن عام لكل البشرية فال بد أن تكون أحكامه شاملة لكل جوانب الحياة وهذه 

 الجوانب تعود إلى ثالثة أنواع أتى بها القرآن كاآلتي:

رســله ووهي المتعلقة بجانب العقيدة، كقبــايا اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه  أحكام اعتقادية:-1

 والقدر، وهذه تدرس يف علم اإليمان. واليوم اآلخر

رجع يف وتأصول الفقه،  وهي المتعلقة بأفعال المكلفين، وهي المقصودة بعلم فقهية:أحكام -2

 قسمين:جملتها إلى 
أحكام  وهي:وهي ما يتصل من األحكام بالعالقة بين العبد وبين ربه تعالى،  العبادات:قسم 

 والجهاد... يام والزكاة والحجالصالة والصالطهارة و

وهو اسم يطلق على ما سوى العبادات، ال على معنى خلوها من معنى  المعامالت:قسم 

 العبادة، فقد يوجد فيها معنى العبادة، ولكنه اسم اصطالحي قصد به األحكام التي تتعلق

والبيوع النكاح والطالق  كأحكام :بتنظيم العالقات بين األفراد والجماعاتو بالحكم

  .والفرائض والسياسة الشرعية والجهاد والجنايات واأليمان والقصاص والحدود
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وهي ما تناوله القرآن يف جانب تهذيب النفس وتزكيتها، كأعمال القلوب  أحكام أخالقية:-3

التي يرتكز عليها تحقيق هذا الجانب، كمعاين: الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل 

 وغير ذلك.... بغض والفرح والحزنوالحب والرضا وال
جهة ارتباطهما ال يقصدهما علم أصول الفقه من من أحكام القرآن  فهذا النوع واألول:

  فوجوب اإليمان وحرمة الغيبة... ما يتصل بصيغة الخطابمن جهة بالباطن، ويشملهما 

 وسائر ما يف النوعين من أحكام خاضعة آللية أصول الفقه يف معرفة األحكام.

أي مصداق على أنَّ القرآن معجز  حيث تنوعت أحكامه، وبينت ما يهم  :) مصداق(:وقوله

 اإلنسان من أمور الدنيا واآلخرة، منبويًة تحت األقسام الثالثة اآلنفة الذكر.

عـــِ 173 لـــ  ُ آِنَ قـــَ ُ  الـــ  ـــُ ظـــَ   . َ َ لـــــَ   ع و 
 

ِل(كَ     ُِ ْد( َأِو )الُــــــ  َُ ـــــــــــــــ)َبشــــــ  شــــــُ  ـ ن  َ ا   َُ 
 

وهو  ،سبق معنا أن القرآن قطعي الورود تواترت بنقله الطوائف داللة القرآن على األحكام:

حجة ملزمة ال تقبل التردد وال يرد عليها االحتمال من جهة كونه من أوله إلى منتهاه بجميع 

 ومعانيه كالم اهلل، ال يشك يف ذلك. ألفاظه

 رعي تنقسم إلى قسمين:داللة آياته على إفادة الحكم الشو

ية -1 لة قطع ند :دال لك ع حًداما يكون وذ مل إال معنى وا عه: اللفظ ال يحت بأنوا خاص  كال  :

األعالم، واألنواع، واألجناس، واألعداد، والمقادير، وستوضح كلها يف الخاص، ومن أمثلة 

ال يحتمل إال  عشــرةفلفظ  .[89]المائدة:( ۋ ۅ ۅ ۉ) ذلك، قوله تعالى:

 .قليل يف القرآن النوعوهذا  هذا العدد.
به،  إرادةَ أو يحتمل  معنى،أكثر من اللفظ  يحتمل ماوذلك عند :داللة ظنية-2 المعنى تاًما أو بع

صريم قوله: فيكون قاباًل للتقييد أو التخصيص أو التأويل ڤ  ): ومن أمثلة ذلك لفظة ال

له  .[20]القلم:( ڤ ــــدة الســـواد، وكقو ياض وش ــــدة الب عالى: ش ٺ ٺ  )ت
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فلفظ )اليد( يحتمل أن تكون إلى الرســـغ، كما يحتمل أن  .[38]المائدة:( ٺ ٿ

مية هذه وتســ تكون إلى المرفق، وإلى اإلب ، والتعيين يحتاج إلى نص مفســر غير هذه اآلية.

 د االحتمال، وهي تسمية اصطالحية.وألجل ور الداللة ظنية

 أي: عود األمثلة من باب اللف والنشر المرتب.  )فانشرن( قوله:

 

ــَ ـــــَ 174 ــ  ا ـــــُ . ب ش ُــُ ــ  ــِ  ــُ ــ  لِ ُ  ل ا   يُ َ ِإرـــــ    ـــــَ
 

،  ــــــــَ ابــــــــِ قــــــــَ   يُ  ــــــــِ ــــــــ  د يــــــــُ حع  َ ُــــــــــــــــِس
 

ة، إلى قيام الساع احتوى القرآن جميع األحكام فال يخرج عنه منها شيء لألحكام:بيان القرآن  

  .[89]النحل:( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )كما قال تعالى: 

 وطريقة بيانه على األحكام جاءت على طريقتين:

يات التي تندرج تحتها كثير من جزئ للتشــريع، العامةوالمبادئ اعد الشــرعية والق بذكرالبيان  -1

صور التي ال تنحصراألحكام سنة يف العام ليأتي من بعد   المبدأ، أو بتقرير ، وال صيل  دور ال تف

 المبدأ، وأمثلتها ما سيأتي معنا يف القواعد المقاصدية فتنبه لذلك.ذلك 
قادير -2 له: م ثا هذه لم يرد يف القرآن إال قلياًل، م كام، و عات األح بذكر تفري يان مفصـــاًل  الب

 المواريث، والعقوبات يف الحدود، وصفة اللعان بين الزوجين، والمحرمات من النساء. 
 

 ُِ َح ِ لــ ـــــ  ُ  بِــ ح  رَــ ُ َ قـــــَ    ـــــُ . ُأِــــــــــ  ُــ 175
 

ـــــــُ   َن   ِغ ا يـــــــكـــــــا  ُ و  ـــــــَ  ُِ شـــــــ   ـــــــــــــــ 
 

ة الخمس التكليفية قد مرَّ بنا عندما ذكرنا صيغ األحكام أسلوب القرآن يف بيان األحكام:

 مستوفاًة، فال داعي إلعادتها فراجعها هناك يرحمك اهلل.

ْع . قــــــــِ 176 ا   ْع  ــــــــــــــــَ   ــــــــَ   ُ  ــــــــُ  َُاَ 
 

ُِ الـــــــ    ِـــــــَ ـــــــَ عـــــــَ كـــــــَ ِح َ  يـــــــُ يُ َ ايـــــــِ  لـــــــ 
 

نفسه، وله ثالثة شروط عند الشاذ عكس المتواتر. والمتواتر من القراءات هو القرآن الكريم  

 : علماء القراءات
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 موافقة للرسم العثماين بوجه من الوجوه.  القراءة أن تكون-1

 القرآن ال يثبت إال بالتواتر.   وذلك أن تكون منقولة إلينا بالتواترأن -2

ن هذه قد شـــرط ممتى ف  ف وعليه نزل بها القرآن  أن تكون موافقة لوجه جائز يف العربية التي-3

 . الشروط يف القراءة أطلق عليها قراءة شاذةً 

من  يتها مطلًقا  ألنها إذا وردتال ينفي حج   وهذا قرآًنا،وبهذا يتبين لنا أن القراءة الشاذة ليست 

 لشرع،اطريق صحيح غير متواتر صارت بمنزلة خبر اآلحاد يف كونها دلياًل ظنًيا عن صاحب 

رجة أن القراءة الشاذة ال تقل د لبيتا هواحتج بها يف ثبوت األحكام الظنية وبيانها. وهو ما قرر

 كما سيأتي يف السنة، احد حجةوخبر الو--حيث نقلها راو  عدل عن النبي ،عن خبر الواحد

 .يجب االحتجاج بها مثلهف

ويستفاد منها يف التفسير، ويف إثبات الحكم الشرعي، وقد استدل بها أصحاب المذاهب 

 األربعة كاآلتي:

اشتراط التتابع يف صيام كفارة اليمين  وذلك للقراءة الشاذة الواردة عن  استدلوا بها يف الحنفية-1

سنة  تقييد الكتابوتخصيص فجوزوا بها  {ثالثة أيام متتابعاتفصيام }:  ابن مسعود وال

ـــهورةالمتواترة  التخصـــيص والتقييد من قبيل الزيادة على النص، ألن ، ويعتبرونها ســـنة مش

، أي أن الحنفية جعلوا القراءة الشــــاذة أعلى من وهي نســـخ عندهم، وهو غير جائز باآلحاد

 ك.العزيز والغريب(. كما سنبين ذل)اآلحاد 

انفرد فهو أحد الســـبعة الذين فرض  إذا-كان أو أنثى  ذكًرا-إلى أن ولد األم  ذهب المالكية-2

شاذة:  سعد ابن أبي وقاص ال سدس، بدليل قراءة  شرع ال وإن كان رجل يورث كاللة }لهم ال

ڈ ژ ژ ڑ )فهذه القراءة تفســـر قوله تعالى:  " {أو امرأة وله أخ، أو أخت ألم

ومن ثم تقيــد  [.12]النســـــاء  (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .اآلية بالقراءة الشاذة المتقدمة ألنها بمنزلة األحاديث الصحيحة يف االستدالل على األحكام



 

 138 

 

شافعي  -3 شيخه محمدذهب ال صيد المحرم  :من الحنفيةبن الحسن  و إلى أن الخيار يف جزاء 

ۆ  )لقوله تعالى:  ،العدول ال للمحرم للمحكمين-كونه هدًيا، أو طعاًما، أو صــياًما  بين-

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ووجـــه  .[95]الـــمـــائـــدة:( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

م  ب ه  }منصــوًبا على أنه تفســير  لقوله  "الهدي  "االســتدالل باآلية أنه ســبحانه ذكر  أو  ،{َيْحك 

له:  ثل يف قو فإن الم َما}تمييز   ومن ثم  ْثل   يار الحَكَمين إن {َفَجَزاء  م  باخت ًيا  هد ما يصـــير 

 {ارةكف}وحكمهما، ولما ثبت ذلك يف الهدي ثبت مثله يف الطعام والصـــيام مثله  ألن كلمة 

  ظنية.جاءت على النصب يف قراءة شاذة، فيحتج بها ألنه حجة 
 .اشتراط التتابع يف صيام كفارة اليمينإلى  ذهب اإلمام أحمد بن حنبل كأبي حنيفة:-4
ومن أدلتهم على هذا القراءة  اليمنى،أجمع العلماء على أنه يتعين يف حد الســـرقة قطع اليد -5

 ." {فاقطعوا أيمانهما} " مسعود:الشاذة الواردة عن ابن 
 

ِ  آ ــــــَ ــــــَ ــــــ  177 َُاَ  ــــــَ ــــــ  ا  ِ . قــــــِ   ــــــَ  لــــــُ  
 

 ........................................ 
 

إذا وردت قراءتان آلية واحدة، فيجب العمل بكل حكم أدت إليه كل قراءة على حدة، أي  

ويتعامل مع القراءتين لهذه اآلية كالتعامل مع اآليتين المنفصلتين، كل بما يؤدي إليه من 

 قد ثبت صحتها واكتمال الشروط التي األحكام والمعاين، دون تفريق بين قراءة وأخرى، مادام

  مرت يف القراءات المتواترة.

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ) قوله تعالى:مثاله: 

 .[222]البقرة:(  ٴۇ ۋ ۋ
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بتخفيف الهاء وضمها وجهوا معناها إلى عدم قربان النساء يف حال حيبهن حتى  قرأواالذين 

بتشديد الهاء وفتحها عنوا بها حتى يغتسلن  قرأواينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. والذين 

 .بالماء

( ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) قوله تعالى:وك

ر ئت المستم النساء، وأرادوا الجماع، وقرئت: لمستم النساء .[43]النساء:  : أي باشرتموهنق 

 .بأيديكم والقراءتان بمنزلة اآليتين

يُ   ...................................177 ُ  بـــــَ ـــــَ  ا ـــــِس ـــــاقد َأ  ىـــــــــــــَ  َويـــــَ ـــــ  ـــــُ
 

أي حمل القرآن على المتفق عليه أولى من حمله على المختلف فيه، بمعنى: إذا كان لآلية  

المراد، ثم كان أحد هذه المعاين متفًقا أو مجمًعا معنيان أو أكثر واختلف العلماء يف المعنى 

عليه بخالف األخرى فهي مختلف فيها  فاألولى حمله على المعنى المتفق عليه دون المعاين 

 المختلف فيها  ألن مراعاة المجمع عليه أولى من مراعاة المختلف فيه اتفاًقا.

وله المحارب هلل ورس "ستحق اسم ويمكن أن نمثل للقاعدة: بما اختلف فيه أهل العلم فيمن ي

 رت يب ىب نب مب زب} ، والذي يلزمه حكم ما يف قوله تعالى:"

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

: هو اللص الذي يقطع -وعطاء كقتادة،-قال بعبهم [.33]المائدة:  { مكىك لك اك يق

هو اللص المجاهر بلصوصيته، المكابر يف المصر وغيره،  األوزاعي:الطريق، وقال آخرون ك

، فليس بالمحارب "المكابر يف األمصار  "وقال آخرون: المحارب هو قاطع الطريق، فأما 

 وأصحابه.  حنيفة،الذي له حكم المحاربين، وممن قال ذلك أبو 

 هو "رسولهالمحارب هلل و"وقد صرح بعض المفسرين بأن أولى األقوال هنا، قول من قال: 

من حارب يف سابلة المسلمين وذمتهم، والمغير عليهم يف أمصارهم وقراهم حرابة  ألنه ال 

خالف بين من يحتج بهم أن من نصب حرًبا للمسلمين على الظلم منه لهم، أنه لهم محارب، 
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ومن تنطبق عليه هذه األوصاف ال شك يف أنه ناصب لهم حرًبا ظلًما، وإذ كان  وال خالف فيه،

لك كذلك، فسواء كان نصبه الحرب لهم يف مصرهم وقراهم، أو يف سبلهم وطرقهم: يف أنه ذ

هلل ولرسوله محارب، بحربه من نهاه اهلل ورسوله عن حربه، وإذا كان هذا المعنى متفًقا عليه 

 .فيقدم على المعاين األخرى لالختالف فيها

در يف االستعمال، فحمل الجمل ومثله حمل كتاب على المشهور الشائع ال على الغريب النا

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف} يف قوله تعالى:

 [. 40]األعراف: { مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم
 على الجمل الحيوان المعروف ال على حبل السفينة. 

 [. 32]املرسالت: { يك ىك مك لك}وحمل القصر يف قوله تعالى:  

 على البناء المعروف ال على الحيات السامة.
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ِــــــــُ   بَ  عَ َرا َقح  َأ َ . َوِــــــــُ   178      ِ  الُ 
 

ُ آند َ   ُِ قـــُ ُ ـــــــــــ     رـــِ   غـــَ ـــ  ِي ا    َ   َأ ـــــ 
عـــ  179  ِ  َأو   ـــِ لـــــِ را ـــــِ . رـــِ   قـــَ    ُ  ِ  َأو  قـــَ

 
ُِ ـــ  ُـــــــــــــ   ـــَ َ   هـــــَ   ِ َحُر الـــ  شـــــــــــ  رارـــِ ـــ  ُِس  ا قـــُ

ـــِ ـــــَ 180  ش ـــ  ا ال هـــــَ ـــُ ـــ   ـــِ  َُ َواْلجـــ  . َ ل  ا ُ  ـــــَ ا
 

عــــــُ   ا  ــــــِ  ــــــُ َو ــــــِ   الــــــ  هــــــَ ِ  َ  بــــــِ  َ ا ُ   
 

ۆئ ۈئ ۈئ ) وله تعالى:كق، وقوع الشيء على نحو مطرد ثابت السنة عند أهل اللغة: 

ومنه يقال: )السنن الكونية(  .[62األحزاب:]( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 وهي أمور الخلق الجارية على نسق ثابت مطرد ال يتفاوت وال يختلف.

ك طريقته أي: سل "سن بهم سنة فالن"، يقال: الطريقة والسيرةوتأتي يف اللغة أيًبا بمعنى: 

من سن يف اإلسالم سنة »، كما يف الحديث: وسار سيرته، وقد تكون ممدوحة أو مذمومة

حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، وال ينقص من أجورهم شيء، ومن 

 .]م[« ئة...سيسن يف اإلسالم سنة 

 .لمندوبترادف ا :فقهالسنة عند أهل الو

 وهذان التعريفان ليسا مقصودين بالدراسة هنا. 

 القرآن من قول أو فعل أو تقرير. غير--ما صدر عن رسول اهلل صول:والسنة عند أهل األ

 وهذا الذي نقصده هنا.

الكتاب واإلجماع والعقل، وقد دل على حجيتها  السنة: المصدر الثاين من مصادر التشريع:و

 والبرورة، ونذكر طرًفا من ذلك:

 أوًلا: الكتاب: 

 نذكر بعبها، كاآلتي: على حجية السنة كثيرة جًدا نواألدلة من القرآ

ردت يف القرآن باســم وقد و، فهي مصــدر كالقرآن وما دام أنها منزلة الســنة منزلة من عند اهلل-1

عالى:  ومن ذلك قولهالحكمة    یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ)ت
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئوقوله:  [.113]النساء:  (مئ حئ جئ ی ی

 ڳ ڳ گ گ گ گ يئوقوله:  [.231]البقرة: ىئ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

يه  [.34]األحزاب:  ڻىئ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ له عن عيســـى عل وقو

فاهلل علَّم عيســـى  [.48]آل عمران:  ڃىئ ڃ ڄ ڄ يئڄالســـالم: 

ا كان نبًيا قبل رفعه  القرآن والسنة ليحكم بهما يف آخر الزمان عند نزوله، والتوراة واإلنجيل لمَّ

 حًيا.

عة الرســـول-2 طا عالى:--األمر ب قال ت ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) ، 

 .[32]آل عمران:( ڈ

ڑ ک ک ک ک ) :قال تعالى ،--ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي-3

 .[63]النور:( گ گ گ ڳ ڳ ڳگ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) ، قال تعالى:--نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول اهلل -4

 .[36]األحزاب:( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

(  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) النزاع، قال تعالى: عند--األمر بالرد إلى الرســول-5

 .[59]النساء:

يئ جب ) تعالى: النزاع من موجبات اإليمان ولوازمه، قال عند--جعل الرد إلى الرســول-6

 .[59]النساء:( حب خب مب ىب يب جت حت خت 
 ثانًيا: اإلمجاع:

 من--عن النبي ما صدرعلى أن كل  هذايومنا  إلى--النبيأجمع المسلمون منذ بعثة  

 أقوال وأفعال وتقريرات حجة يجب العمل به.

 ثالًثا: العقل:
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رسول اهلل، ومعنى الرسول: --ثبت بالمعجزات القاطعة التي خبعت لها العقول أنَّ النبي 

التصديق برسالته وبجميع ما جاء به، وأن عدم اتباعه والعمل بما  ويقتبي هذا المبلغ عن اهلل،

وال تتصور عقاًل طاعة اهلل واالنقياد إلى  البالغ، صدر عنه والرضا بحكمه يتناىف مع حقيقة

 . --مه، مع مخالفة رسولهحك

 رابًعا: الضرورة: 

بالقرآن  العمل-حال  بأي-ألنه ال يمكن  وذلك  أن تكون السنة حجة البرورة اقتبت

يشتمل على المبهم والمشكل والمجمل، فال يمكن أن نعرف المراد  وحده  حيث إن القرآن

 .[97عمران: ]آل( ھ ھ ے ے ۓ)قوله تعالى:  فمثاًل -ذلك إال عن طريق السنة  من

( ژ ژ ڑ ڑ ک ک)وقوله:  .[43]البقرة:( ڱ ڱ ڱ ں) :أو قوله

ة وكيفي من اآليات، فال يمكن أن تعرف كيفية الحج، وكيفية الصالة، وغيرها .[3]النساء:

لتعطلت أكثر األحكام الشرعية، وهذا ال  الزكاة، إال عن طريق السنة، فلو لم تكن السنة حجة

 يمكن.

السنة من ال خالق لهم وال عبرة بخالفهم من الخوارج والزنادقة قديًما، وقد خالف يف حجية 

 ، وأنى لهم ذلك.وبعض األبواق المأجورة من أعداء األمة للقباء عليها

َ ابــــُ 181 عــــ  ــــِ ـــــ  هـــــَ . َأ ــــ  لــــِ ـــــ  ع  ــــِ     اَ قــــَ  
 

ـــــَ   ا ل ـــــَ ه ـــــِ ـــــ   ـــــَ  ـــــِ   ر ـــــ       ُِ ـــــ   ُِ ـــــ  ـــــَ   مَاَك  
 

 ثالثة أقسام هي:جهة المتن إلى تنقسم السنة من 

 علىمن كذب »قوله: من قول غير القرآن، مثل --وهي ما صــدر عن النبي الســنة القولية: -1

مًدا فليتب نار وأمتع عده من ال كان فعاًل  واعلم أنَّ  .]ق[« مق حة -القول وإن  جار نه عمل ب أل

 .استعماله يف مقابلة الفعل كما هنا فقد غلب، -اللسان

وصــفة  صــفة وضــوئهمن فعل، مثل ما نقل من --وهي ما صــدر عن النبي الســنة الفعلية:-2

 .واإلشارة والكتابة ل،والترك مع قيام الداعي بمثابة الفعوالهم بالفعل،  صالته،
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ع َل يف ل  عْ عن قول قيل أو ف  --وهي ما نقل من سكوت النبي السنة التقريرية: -3 حبرته، أو  ف 

رؤيته للحبشـة وهم يلعبون و ،أكل البـب على مائدته من غير إنكار ثل:م، به ولم ينكره مَ ل  عَ 

 بالحراب يف المسجد، وتمكين عائشة من النظر إليهم.
 ونبدأ اآلن يف تفاصيل هذه األنواع الثالثة من جهة االحتجاج بها:

 

ـــ  ُ   ـــِس ـــــ  . يـــُ 182 َق ـــ   ََ ا ِ ا   ـــَ َ  ، أَ َأق  ُُ كـــ  
 

ُد رَ  ِ   ا()ــــــــــــــَ بسِ َحا َلـــــــــــــــــــــا بَ    ُليِس َأر  و   ـــــــُُ
 

 كلواألصل أن  أقوى األنواع من حيث الحجية، وأكثرها من حيث الك مية. قوليةالسنة أي ال 

: كنت عنهما قالتشريع ألمته، كما صح عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل --النبي أقوال

ء كل شي وقالوا: أتكتبحفظه، فنهتني قريش  أريد--شيء أسمعه من رسول اهللأكتب كل 

لك ، فذكرت ذعن الكتابوالرضا؟ فأمسكت  يتكلم يف الغبب بشر--تسمعه ورسول اهلل

نْه  إ الَّ  اْكت ْب،»، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: --لرسول اهلل
ج  م  : َما َيْخر 

ه  ي ب َيد  ي َنْفس  َفَوالَّذ 

 ]صحيح: د[.«. َحق  

ليل د بأْن يقومَ  ال يريد به التشريع، لكن ال طريق إلى ادعاء ذلك إال القول--وقد يقول النبي

ر النخل، المشهورة بقصة تأبي ومثاله: القصةصريح يفيد أن ذلك القول لم يقصد به التشريع، 

رواية من  ًحاوأكثرها وضو، وألفاظ أحاديثهم تفسر بعبها، جماعة--فقد رواها عن النبي

ت قال: مرر ، فإنه-رضي اهلل عنه-عبيد اهللتلك القصة طلحة بن  يف--كان مع رسول اهلل

فقالوا: يلقحونه،  «ما يصنع هؤالء؟»على رؤوس النخل، فقال:  بقوم--مع رسول اهلل

روا ب  ْخ قال: فأ   «شيًئا يغني ذلكما أظن »: --يجعلون الذكر يف األنثى فيلقح، فقال رسول اهلل

فليصنعوه، فإين إنما  ينفعهم ذلكإن كان »فقال:  بذلك--رسول اهلل رَ ب  ْخ بذلك فتركوه، فأ  

ظننت ظنًا فال تؤاخذوين بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن اهلل شيًئا فخذوا به، فإين لن أكذب على 

رتكم أم إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا» ويف لفظ: [.]م «اهلل عزوجل

 [.]م «.بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر
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يف  كان صريًحا--فهذه الرواية من أحسن ما يزيل الشبهة بهذه القصة، وفيها أن ما وقع منه

 .م اهلل تعالى ال يكون بصيغة الظنإخباره عن أحكا أما، بحت رأيأنه 

 نوعان: والسنة القولية

  .]ق[ «بالنياتإنما األعمال » :--كقوله  القول الصريح،-1

 عن-- رسول اهللنهى )وبكذا( --أمر رسول اهلل )كقول الصحابي:  ما فيه معنى القول،-2

ومن هذا قول ، بالقول يقعان عادةفهذه صـــيغة فيها معنى القول، ألن األمر والنهي إنما  (كذا

الســنة( وأما قول الصــحابي: )من . الصــحابي: )أمرنا بكذا( و )نهينا عن كذا( على األصــح

ا على  وقد يكون ،--فمحمول على ســنة النبي اســتفيد من ســنة قولية أو فعلية، وهذا أيبــً

 .وسنتعرض لهذه المسألة يف قول الصحابي مذهب الجمهور
 

ُـــــــــَ اُ َ عَ . أرا ال  ِ 183 ُف ُي   ُـــــــــُ   ُِ  ُُ َ ال 
 

ْع   رَ   َُ َحرُ جــــــِ ــــــِ ــــــ  ع َأو  خــــــِ ــــــ   ُـــــــــــــــ 
َـُـ . 184  ح  َوضـــــــــ  ي د قـَ َ َلُ    ـَ  اَوَرُــــــــــَحرع

 
 
 

ِ  َأو   ــــــِ   عــــــ  ــــــِ ا ــــــَ  ــــــِ ــــــِ يــــــَ  ُ ا د  ــــــــــــــَ   ــــــَ
ُ هـــــَ 185  ، َوُيش     ِ َ ال ُ    . َوَ  ـــــــــ  يِ ا لـــــَ   ـــــَ

 
 

ـــــ  ـــــِ  اِ  ل عـــــَ ـــــ  ـــــِ ـــــَ  ال ـــــِ    ـــــَ َأ    ح  َول  َ اِ  قـــــَ
ِ  َرع  ل  . ِإن ل  186  ــــ  ــــَ ِ  ُ َ   ال  َيُش   َأو  ِ     ُ 

 
عــــــُ   حٌّ لــــــِ ُــــــَ ِ   ــــــُ  ــــــَ  ـــــــــــــــ  ــــــَ ُرــــــ  ِ     ا  

ـــــ  187  ُ  ِإَ ا اب ـــــُ ـــــ   ع ـــــِ ـــــِ . َو  ـــــَ    ُِ  اَحا   بـــــُ
 

شــــ   ــــَ  ــــَ   ُــــُ ُ  الــــ  ا   لــــُ ــــِس بــــَ ــــَ  رــــَ  لُ  ــــ  ـــــُ   ـــــَ
هــَ 188  ــ  ا. َوال ــ  ِــ ل   ـــــِ ِل ال شــ  ُــُ ِي لــَ عـــــ  ــ  ــِ  يِ عـــــ  ل

 
ـــِ   ـــ   ع ـــُ ُ  ع ي ُ   ــــــــــــَ ُــــــــــــُ   ـــَ   ـــ   ُ  ال كـــــُ  ُ ـــَ     َو 

َيــَ 189  اَرْع بــَ ــَ  ا   ا ـــــَ ع ِإ ـــــــــــــَ  وس  . لــِ ـــــَ
 

  ، ِ ــــ  ـــــِ ع ــــِ  ..........................رــــ   
 

 حركة البدن أو النفس. الفعل لغًة:

 قيام الداعيمع  ك  وبالفعل، وتر وهم  حركة بدنية، من --ما صدر عن النبي واصطالًحا:

 بمثابة الفعل، واإلشارة والكتابة.



 

 146 

 

، ونأتي هنا ولن نطيل الحديث كثيًرا فهناك كتب ورسائل علمية متخصصة يف أفعال النبي

ل  ، وكاألفعال غير الصريحةو األفعال الصريحة، مقسمًة ابتداًء على قسمين: (1) بالخالصة

 منهما على قسمين بناًء على ما يعتبر مصدًرا للتشريع وما ليس بمصدر، مرتبًة كما يف األبيات:

 والصوم والحب والبغض.كالقيام والجلوس والصالة وهي التي ال خفاء يف فعليتها:  

 :ما يعتبر مصدًرا للتشريع وما ليس بمصدرونقسمها إلى قسمين باعتبار 

  :--أوًلا: ما ليس مبصدر من أفعاله

ــياته-1 بين النســاء. كوصــاله الصــوم، وزيادته على أربع يف الجمع  :--ما كان من خصــوص

ـْقــَصــر  وهذا معنى قوله: ) ْوص  ي  ص   (.َفاْلخ 
وســفر  ونوم وركوب، من قيام وقعود --بحكم بشــريتهه قع منت وهي التي الجبلية:أفعاله -2

وإقامة ومشي وأكل وشرب ولبس وقباء حاجة ونحو ذلك مما تجري به عادة البشر، ومنه 

ًعا، كحبه للحلو البارد ما يحبه أو يكرهه لدباءطب نه أَ ، وا  ل  كْ ، وكراهته ألكل البــــب مع أ

 مائدته.
قد فمشربه ومأكله، وملبسه، من لون أو صفة خياطة، ونوع مسكنه، هيئة  :ويلحق بهذا النوع

كان يأكل من القوت التمر والشعير، ومن الفاكهة الرطب والبطيخ والقثاء، وكان يلبس وهو 

د الرجل ببلد آخر، ورأى قوتهم البر والذرة، وفاكهتهم  ج  بالمدينة من نسيج اليمن، فهل إذا و 

هم غير مالبس اليمنيين، أيندب له شرًعا أن يبحث عن قوت غير الرمان والعنب، ومالبس

القوت، وفاكهة غير الفاكهة، وأن يطلب ملبًسا من نسيج اليمن؟ وكيف يلتئم هذا، وقول اهلل 

 .[185]البقرة:( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )تعالى: 

                                 
َحمَّ 1) (( لم 

يَّة 
ْرع  ول صلى اهلل عليه وسلم َوَدالََلت َها َعَلى األحكام الشَّ س  َلْيَمان األْش ( هذه الخالصة مستخلصة من كتاب ))َأْفَعال  الرَّ  ر.قَ د س 
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. عيندرج تحت التشري وليس مما ،ورافع للحرج على أصل اإلباحة جار  ففعله من هذا القبيل 

 (.جبلةوأشرنا إلى هذا بقوله: )

ة كتنظيم الجيوش، وإدار أفعاله الصـــادرة عن خبرته الشـــخصـــية يف األمور الدنيوية البحتة:-3

ــير أنَّ  ــؤون التجارة، ومن أمثلة ذلك ما ثبت عند أهل الس ــول اهلل الحرب، وش ــار --رس س

فقال: يا رســـول اهلل، أرأيت هذا  بن المنذرفأتاه الحباب  ....حتى نزل أدنى ماء من مياه بدر

المنزل منزاًل أنزلكه اهلل، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

سالم: -فقال  صالة وال سول اهلل، إن هذا «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»عليه ال . فقال يا ر

ر ما وراءه من ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من ا ل ب لقوم فننزله ونغو  جمع )الق 

يب مة قل قدي ية ال عاد ا فنمأله فنشـــرب وال يشـــربون.  (وهي: البئر ال يه حوضــــً ثم نبني عل

 ]ك[.. "هذا الرأي وفعله--فاستحسن رسول اهلل 
ا لينصرفو ثمار المدينةيوم األحزاب قوًما من الكفار شطر  يأن يعط--أراد النبيلما  ومثله:

قال: ف وحيرأيته أم  : أرأي  (رضي اهلل عنهما-سعد بن معاذ وسعد بن عبادةله السعدان )فقال 

 رىً ش  فقالوا: ال نعطيهم إال السيف واهلل ما كانوا يطعمون ذلك يف الجاهلية إال ب   «بل رأى رأيته»

 ]شيبة، هق[.. فكيف وقد أعزنا اهلل تعالى باإلسالم رىً ق  أو ب  

مون إنما أنا بشر، وإنكم تختص»كما يف المتفق عليه:  بهذا النوع إثبات وقائع الدعوى:ويلحق 

إلي، ولعل بعبكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقبي له على نحو ما أسمع، فمن 

  «.قبيت له من حق أخيه شيًئا فال يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار

 :)أو خبرة ال مصدر(.نقطة أشرنا إليها بقولهأما قباؤه بعد ذلك فهو تشريع. وهذه ال 

 :--: ما هو مصدر من أفعالهثانًيا

صالة، والحج الفعل المبين للمجمل:-1  ،ما وقع من األفعال بياًنا لمجمل يف الكتاب، كصفة ال

مندرج تحت عموم قوله تعالى:  وهوع لألمة، يشـــرتهذا النوع من األفعال وإقامة الحدود  ف

به بفعله ليقع  نَ يَّ بَ  فقد .[44]النحل:( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) المأمور 
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صـــلوا كما رأيتموين »صـــفة الصـــالة:  يف--االمتثال على تلك الصـــفة من أمته كما قال

فأمر أمته أن  ]م[.«. لتأخذوا مناســككم»بأفعاله: وقال وقد حج  ]صــحيح: حب[. ،«أصــلي

 .ومندوبهتقتدي بفعله يف واجب ذلك 
وتستوي األفعال باألقوال من حيث القوة عند والبيان للمجمل يكون بالفعل ويكون بالقول: 

َحاذلك. وهذا أشرنا إليه بقوله: )  َصرَّ
َمـَقـال  ْعل ه  َأْو بـ  ـف  يْ  بـ   (.َوَتْسـَتـو 

المجرد إذا ورد بياًنا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل. وهذا ما أشرنا --وفعل النبي

ْج له: )إليه بقو َها َكاْلم  ْكم   (.َمل  َوح 

فغايته أن يكون متردًدا بين عبادة وعادة، فمفاده على أقل تقدير  :ما لم يظهر فيه وجه القربة-2

ه  --النبي نَّ إإبــاحــة ذلــك الفعــل لألمــة حيــث  تشـــريع: كــالبيع والرهن ، واإلبــاحــة َفَعلــَ

َعال  والمزارعة. وهذا معنى قوله: ) ـــــْد َول يْ َأْدَنى اْلف  نْ  ل لَجَواز  َقـ ..(: أي إن لم يكن .إ ن لَّْم َيك 

 اإلباحة . ويمكن  أن يمثل لذلك بما ورد--فيه معنى القربة فأدنى منازل أفعاله 
 الصـــريحة 

وهو اســم موضــع بين مكة ومنى وإلى -نزل المحصــب ،-- أن رســول اهلل يف الصــحيحين

يف هذا النزول: هل هو تشـــريع أو ليس ، فاختلف الصـــحابة -األبطح أقرب، ويســـمىمنى 

بن عباس رضــي اهلل  عبد اهللبن عمر رضــي اهلل عنهما يراه ســنة، وكان  عبد اهللكذلك، فكان 

، «  منزل نزله رسول اهلل بشيء، إنما هو-نزول المحصب-ليس التحصيب»عنهما يقول: 

 نزول األبطح ليس بســنة، إنما نزله»: وكانت عائشــة رضــي اهلل عنها توافق ابن عباس فتقول

 .]ق[ «إذا خرج أسمح لخروجهألنه كان --رسول اهلل 

كصــالة التطوع وصــدقة التطوع، ونحو  :الشــرعي حكمهعرف يولم  ما ظهر فيه قصــد القربة-3

وحكم األفعال هنا الندب واالســـتحباب ذلك، فلوضـــوح معنى القربة فيه فهو تشـــريع عام، 

ة  ) :بقولهوهذا ما أشرنا إليه  ـْوم  اأْل مَّ ــم  ع 
ـْسـَتَحب  لـ   َفم 

ْرَبة   (.َأْو ف ْيه  َمْعـنَى اْلق 
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رف حكمه الشـــرعي-4 : فهو تشـــريع لألمة، والندب... من الوجوب والحرمة ما فعله ابتداًء وع 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )قال اهلل عزوجل: حكمه يف حق المكلفين،  يثبتو

 [.187وهذا أشرنا إليه يف البيت رقم ] .[21األحزاب:]( ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

يكون يف فعليتها خفاء، يتنازعها القول أحياًنا كالكتابة واإلشارة، أو عدم الفعل أصاًل وهي التي 

ل ها هنا بناًء على قاعدتنا  ما يعتبر مصدًرا للتشريع وما ليس كالهم بالفعل والترك. وأ ْجم 

 :بمصدر

  :: اهلّم بالفعلأوًلا

فيحول  على الفعلم د  قْ ، وإما أن يَ --أن يخبرنا به النبيإال  أمر نفسي ال يظهر وحقيقته: أنه

  بينه وبينه حائل فيتركه.

 وتفصيله كاآلتي:

 لم ي ْخر ج ما همَّ و ،يترّجح عنده قصد الفعل على قصد التركعندما  فالهم ال يكون مصدًرا:-أ

 بالشـــيء--يخبرنا بأنه همَّ حين  بمعنى أنه ليس تنجيًزا للفعل  وذلك به إلى حّيز الوجود،

لقد هممت أن ال أّتهب هبة إال من »مثاله حديث:  يفعله، دون زيادة. وهو الهّم المجّرد. الو

 صحيح: حم، حب[.]. «قرشي أو أنصاري أو ثقفي

قصد الترك، وذلك بعد أن يكون التردد نعدم يقصد الفعل و عندما يقوى ويكون مصدًرا:-ب

 :وهذا له صور قد انتهى ولم يبق إال االستعداد وإمكان الفرصة.

به على ســـبيل الزجر عن عمل معين. فيدّل على تحريم ذلك الع-1 ل أو كراهته، مأن يخبرنا 

الناس، ثم  فيؤمَّ  آمَر رجاًل لقد هممت أن آمر بالصـــالة فتقام. ثم »: --بداللة القول، كقوله

 ]خ[. «. إلى رجال ال يشهدون الصالة فأحّرق عليهم بيوتهم بالنار أخالَف 
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: فسطاط، فقالعلى باب  (1) بامرأة مجح يَ ت  أنه أ  --عن النبي، عن أبي الدرداءومثله: 

لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل »: --فقالوا: نعم، فقال رسول اهلل ،«لعله يريد أن يلم بها»

 . ]م[.«كيف يورثه وهو ال يحل له؟ كيف يستخدمه وهو ال يحل له؟ معه قبره،

لقد هممت أن أرســــل إلى »: كحديث: أن يخبرنا بأنه ترك الفعل اكتفاء بغيره من الدالالت-2

قائلون أو يتمنى المتمّ  فأعهد، أن يقول  يأبى اهلل ويدفع المؤمنوننأبي بكر  لت:  . «ون، ثم ق

 ]خ[.

ر َفا من قوله   .--وهذان ع 
ْسَقى رَ »: كحديث: يحول بينه وبين الفعل حائل جعله يترك الفعل بعد أن عالجهأن -3 ْسَت ول  ا س 

ول  اهلل  َوَعَلْيه   --اهلل   ، َفَأَراَد َرســ  ْوَداء  ة  ســَ يصــَ
َذَها--َخم  َفل َها َفَيْجَعَلَها َأْن َيْأخ  ،  ب َأســْ َأْعاَله 

َلْت َعَلْيه  َقَلَبَها َعَلى َعات ق   ا َثق  الرداء  لحولفالمراد: لوال ثقل الخميصة،  . ]صحيح: مه[.«ه  َفَلمَّ

ــفله.و ــه، بجعل أعاله أس وهذا لم يعرف من القول وإنما من الحال فهذه الثالثة مصــدر  نكس

  من مصادر التشريع.
 

 :الرتوك النبويةثانًيا: 

وهو أقل  الواجب والمندوب والمباح من األحكامتبّين  الصريحة--أفعالهأن معنا  مرَّ 

، المحرم والمكروه والمباح فهي على العكس من ذلك فإنها تبينفأما التروك  درجاتها،

وحديثي هنا عن التروك بشكل [ سنة كما أن فعله سنة--]ترك النبي: أنَّ  واألصل يف ذلك

ًء على قاعدتنا ما يعتبر مصدًرا للتشريع وما ليس بناعام من دون تخصيص وهاك البيان 

 :بمصدر

 التروك التي ال تكون مصدًرا للتشريع، كاآلتي:

                                 
( المجح: هي الحامل التي قربت والدتها. )فسطاط( بيت من الشعر )يلم بها( أي يطؤها وكانت حاماًل مسبية ال يحل جماعها حتى 1)

 تبع.
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--يما عاب النب"كتركه ما ال يشتهي من الطعام كما يف البخاري:  :البشرية يةك الجبلوالتر-1

لحم البــــب. وقال:  أكل--ترك النبي، وك"ق ، إن اشـــتهاه أكله، وإن كرهه تركه طعاًما

  ]ق[.«. إنه لم يكن بأرض قومي فأجدين أعافه»

اغتسل من الجنابة فأتته --أنه  يف الصحيحين وغيرهما رويلما  بالخرقة فوكتركه التنش

نه فتركه التنشف ظاهر أ .الماء بيده ، فلم يمسه وجعل يقول: بالماء ينفضميمونة بمنديل

 ة.جبلوال الطبع لغرض
 ]م[. .«إّنا ال تحّل لنا الصدقة» :--كتركه أكل الصدقة. قال  خصوصياته:التروك التي من -2
بقول،  خبرات منفيه  بقدر--يَ ت  أ  كتركه أكل الثوم: فقد  التروك المتعقلة بحق المالئكة:-3

 إلى بعض أصـــحابه كان «قربوها»خبر بما فيها من البقول، فقال: فوجد لها ريًحا، فســـأل فأ  

قال:  أما إذا كانت الحقوق  .]ق[ «.كل فإين أناجي من ال تناجي»معه، فلما رآه كره أكلها 

أكل ثوًما  من»: --وليس من فعله، كما قال متعلقة بالناس، فاتباعه ســـنة ومأخوذ من قوله

 ]خ[. «.بيتهوليقعد يف -أو قال: فليعتزل مسجدنا -أو بصاًل، فليعتزلنا

نه -4 جة يف زم حا عدم ال ما  :--التروك ل لدواوين يف الجيوش... فل كه اآلذان األول وا كتر

 احتاج المسلمون ذلك أحدثوها وهي داخلة يف الوسائل.
أو لم يقصــــد تركه ابتداًء، --كونه لم يكن متواجًدا يف زمن النبي التروك غير المقصـــودة:-5

كان يخطب على  ما  له المنبر، فتركه ككونه لم يكن يخطب على منبر وإن جذع ثم صـــنع 

 المنبر ابتداًء لم يكن مقصوًدا...وهكذا. 
 :اآلتي، كتكون مصدًرا للتشريع التيالتروك 

 ترك المحرم: وهذا محرم بالدليل، وأمره ظاهر.-1
 .النساء يف البيعة مصافحة--يف تركه ترك المكروه تشريًعا، كما-2
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 حديثك ،هو أتم يف حقه وأكمل فيه مما أباحه لغيره من أمته إلقباله على ما جال حرما ترك -3

ربان، ان وتبفأن أبابكر رضي اهلل عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدفاهلل عنها:  عائشة رضي

 خ[.]«. ... الحديثبثوبه متغش--والنبي

 قريش بعد الفتح.، جرًيا على مكارم األخالق، كتركه معاقبة االنتقام لحظ نفسهترك -4
صدر ويدل على المنع -5 شريع فهو م باه وانتفى مانعه وكان من باب البيان والت تركه ما قام مقت

والتوقف عن المتروك ومن فعله فقد ابتدع، وذلك مثل تركه األذان واإلقامة لصـــالة العيدين 

 والخسوف والكسوف.
ه ما قام مقتباه وانتفى مانعه ولم يكن من باب البي  ان والتشريع فال حجة فيه وليسأما ترك 

 مصدًرا للتشريع. 
 : وهذه األسباب كثيرة، منها:لسبب قائم لواله لفعلهالترك -6

-إن كان»ترك الفعل المســـتحب خشـــية أن يفرض على األمة. ويف حديث عائشـــة قالت: -أ

-  ق[ .«العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم َلَيَدع[ . 

إنه لم »قام بهم ليلتين أو ثالًثا. ثم قال لهم:  قيام رمبان جماعة، بعد أن ترك--أنهمنه و

ا زالت هذه ولذلك لمَّ  ]خ[. .«يْخَف عليَّ مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم

الوحي، أعاد الصحابة رضي اهلل عنهم فعلها يف المسجد يف  وانقطاع--الخشية بوفاته

 زمن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه.

ترك العمل المســـتحب خشـــية أن يظن البعض أنه واجب. وترك المباح لئال يظنّوا أنه -ب

يتوضأ لكل صالة، استحباًبا. وقد ترك ذلك  كان--أنه  كما روي مستحب أو واجب.

وم يا رسول اهلل فعلت الي"وات كّلها بوضوء واحد. فقال عمر: يوم فتح مكة، فصّلى الصل

ًئا لم تكن تفعله يا عمر». فقال: "شـــي فقد ترك  ]صـــحيح: حم، ت، ن[. .«عمًدا فعلته 

 الوضوء لكل صالة لبيان الجواز.
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ستحباًبا: ومنه تركه الرمل -ت الترك ألجل المشقة التي تلحق األمة يف االقتداء بالفعل، ولو ا

 ط األربعة األخيرة من الطواف.يف األشوا
لوال »: لعائشــــة--ما قالهكترك المطلوب خشـــية حدوث مفســــدة أعظم من بقائه. -ث

ت  الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس  قومك حديث عهدهم بكفر، لنقبــــْ

 ]ق[.«. وباب يخرجون

ين-ج من » :--له وقد نســخ هذا بقو، الترك على ســبيل العقوبة، كتركه الصــالة على الَمد 

 ]صحيح: حم[. .«ترك دينًا أو ضياًعا فإليّ 

 وهذه كلها تروك مقصودة ولهذا كانت تشريًعا عاًما.

 ثالًثا: الكتابة:

قول  ألنه ال يجيد --الكتابة فعل من األفعال ألنها تخطي  بيد الكاتب، وبالنسبة للنبي 

-يوقد استخدم النبالكتابة، وإنما كان يملي امالًء ل َكَتَبته، وكونها من السنة خالف يف ذلك، 

-يف بيان األحكام وتبليغ الدعوة يف مناسبات كثيرة جًدا، فمما وقع من بيان األحكام  الكتابة

 ه أبو بكر وأمر به عّمالالزكاة، فقد كتب ذلك قبل وفاته يف كتاب أخرج أحكام--بها كتابته

 . ]ق[."شاهألبي  ااكتبو"وحديث:  الصدقات.

مَع   المكتوبات يف شؤون التبليغ والسياسة، فكانت قريًبا من من--ما أ ثر عن النبيوقد ج 

. كثير منها يف دعوة األقوام والرؤساء إلى اهلل تعالى. ومنها عهود ومواثيق. ومنها (وثيقة 280)

وتبشير وتثبيت وأمر بالتمّسك بدين اهلل. ومنها تفصيل ألحكام شرعية ي لزم بها إعذار وإنذار 

يات.  كمقادير الزكاة ومقادير الد 

 رابًعا: اإلشارة:

 لذي وقع يف السنة من البيان باإلشارة ثالثة أنواع:ا

إشارة مجتمعة مع لفظ هو اسم من أسماء اإلشارة، تبّين اإلشارة المراد به. وهذا  النوع األول:

 ، منها:النوع يف السنة كثير
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هذا»: قال--أن النبي-1 عّذب ب بدمع العين، ولكن ي عّذب  وأشــــار إلى -إن اهلل ال ي

 ]ق[. .«لسانه

 . ]خ[.وعقد تسعين« فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»: --قال-2

 . ]خ[.وأشار إلى المشرق« الفتنة من ها هنا»: --قال-3
 ]ق[. مرتين. «هناااإليمان ه» :، وقالنحو اليمن بيده--أشار النبي-4

وأشـار بالسـبابة والوسـطى، وفرج بينهما « أنا وكافل اليتيم يف الجنة هكذا» :--قال-5

 . ]خ[.شيًئا
أن ال يذكر يف الكالم اسم إشارة، وإنما  : أيأن يجعل اإلشارة كجزء من القول النوع الثاين:

 :همنو يقيم اإلشارة مقام اللفظ. وهذا النوع أقل  وروًدا من األول،

وقال  «يف الجمعة ساعة، ال يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فسأل اهلل خيًرا إال أعطاه»: حديث-1

 . ]خ[.بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا: يزهدها

 «لو أخذتم»ولحيته قد انتشـــرت فقال: --ي قحافة رضـــي اهلل عنه أنه أتي به النبيعن أب-2

  حنيفة[.ضعيف: ]. وأشار بيده إلى نواحي لحيته

اإلشارة المجّردة من القول إذا أفادت. وهي جائزة يف مقام بيان األحكام، وإن كانت  النوع الثالث:

 :هوقد أ ثر من ذلك يف السنة قليل. ومن ال تعتبر يف الحقوق بين اآلدميين من القادر على النطق،

 .يوم النحر عن التقديم والتأخير، فأومأ بيده أن ال حرج سئل--أن النبيحديث ابن عباس -3

 : حم، هق[. ]صحيح

يقبض العلم، ويظهر الجهــل والفتن، ويكثر »: قــال--النبي أن--حــديــث أبي هريرة-4

 . ]خ[.قيل يا رسول اهلل، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها، كأنه يريد القتل ،«الهرج

189.................................. 
 

ــ  ـــــ  ع ــِ ــ   َــ  ِ ،رــِ     ُِ ــ  ا ِـــــــــــَ َــ  َُُ ُ   ــَ ـــــَ  ول
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ولكن أفردناها كقسيم لألقوال واألفعال مجاراًة ألكثر  فعل من األفعال يةالتقريرالسنة 

 ما تفيد هذه السنة يف صيغ المباح.المؤلفين يف األصول، وقد سبق الحديث على 

 ، وهنا نبيف شروط صحة داللة التقرير: وقد مرَّ تعريفها 

سواء سمعه أو رآه مباشرة، وهو األكثر من  بالفعل،--أن يعلم النبي الشرط األول:

المحتّج بها. أو حصل يف غيبته ونقل إليه، كما نقل إليه خبر تأخيرهم لصالة العصر  التقريرات

 أما إن لم يعلم به فليس حجة.  حتى غربت الشمس يوم بني قريظة.

 امًعا مطيًعا. أما إن كان كافًرا،أن يكون المقّر منقاًدا للشرع، بأن يكون مسلًما، س :ينالشرط الثا

والنصارى على ب َيعهم  اليهود--فإن تقريره ال يدّل على رفع الحرج. وقد أقر النبي

ورتبهم الكنسية، وبعض مراسيمهم يف العقود واألقبية وغيرها.  عبادتهموكنائسهم وعلى 

يعمل فيها من وأزال أشياء أخرى كإيذاء المسلمين. وأقّر المجوس على معابدهم، مع ما 

الكفر باهلل والشرك به. واعتمر عمرة القبية، فطاف بالكعبة وعليها األصنام وفيها الصور. 

والمروة، وعليهما تمثاالن إلساف ونائلة. فلم يكن ذلك حجة على صحة  اوطاف بين الصف

 ذلك الوضع. 

ودراستها من المواضيع التي تدرس مفصلًة يف )علوم الحديث(،  دأنواع األساني

أو)المصطلح( على األخص  لكنَّ األصوليين يتعرضون لهذه الجزئية كي يتعرف الفقيه على 

َن الذي ال يستدل به،  الحديث الذي يستدل به، ويقبل، ويحتج به، وتؤخذ منه األحكام، م 

كام، أما الذين يتوسعون يف إدخال مواضيع كثيرة من ويرد، وال ي َعد  مصدًرا من مصادر األح

علم المصطلح فهو خلل يف المنهجية، كإدخال طرق التحمل واألداء، والجرح والتعديل، 

 ... --وعصمة النبي 
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وقد دأب األصوليون على تقسيم األسانيد إلى قسمين: متواتر وآحاد، وهي قسمة الجمهور، 

بينهما وهو المشهور، وهو عند الجمهور من اآلحاد، واآلن مع أما األحناف فزادوا واسطًة 

 التفاصيل، كاآلتي:

ُ َ قِ 190 ا ال ُ ُرو  رِ هُ    ُ  ال  ُ  ـــــَ  ـــــــــ  . َأرـــــ     
 

ْد رــــــِ   غــــــَ   َُ ــــــ  َ  ــــــِ   لــــــَ  ُع ــــــُ َ ا  ــــــَ   ُِ ــــــ    
ُـــــِ ـــــ  191  َ اُي د َوَ  ـــــــــــــ  ـــــَ ْ  .  ـــــَ اَ   ُي بـــــَ

 
 

ا َأو  َأن  يـــَ   ِمبـــُ   شـــــ  َن  ـــــــــــــُ َأن  يـــَ  ح  ـــــَ   شـــُ  
ل  بــَ   جــَ ــ   ـــــُ  ــ  . َو َــ 192  هــِ عــِ   ِ ُ  رــِ   جــَ ــ 

 
لــــ    الــــ  ــــَ هــــِ    ـــــِ ُِ  ــــَ ــــ  ــــَ َخــــِ ــــ    ِ َو ــــِ   ا  

وِي َ الىـــــ  ِم   ال. بِ 193  ُُ ، قُ شـــــ  ِر   و  َ ـــــِ ُُ  ل 
 

عـــــَ   ل  ِإلـــــَ  رـــــَ ـــــُ   د َأو   ـــــِ َ  ــــــــــــــِ  ُ  ا د  ـــــَ
ــ  ا.  ـــــَ 194  ع ي َ رــَ ُ َ قـــــَ ــَ   ــ   ــ  ــ َــ ل ــَ      ِ  ٌّ ل

 
لَ ِإِن   اضــــــــــ  َ   ـــــَ َلعـــــ   َ ل   ـــــِ     ِ اِــــــــــ    ِ ُِ   ا

 
 ما اجتمعت فيه شروط ثالثة:المتواتر: 

سبب ب أو يقع منهم بدون قصد، ،عادًة أن يكذبوايستحيل من غير تواطؤ ويرويه عدد كثير أن -1

 تباعد بلدانهم، أو فرط كثرتهم، أو لدينهم وصالحهم وشهرتهم بذلك.

 .أن يتناقله جمع عن جمع بهذه الطريقة-2

 الحس، وهو السماع أو ما يف معناه مما يثبت به االتصال.وينتهي ب-3

سنة متواترة مفيدة لليقين،  هي--فإن اجتمعت هذه الشروط يف سنة منقولة عن رسول اهلل

وهو أعلى  به. يحدث--شهد النبي، كأنه بطريق التواتر منزلة المعاينةالثابت منزلة العلم بو

يختلف أهل العلم يف كونه حجة شرعية مستقلة يف إفادة األحكام السنن حجة عند الفقيه، وال 

 والتواتر ليس شرًطا للعمل بالرواية  وإنما الصحة. الشرعية.

 والمتواتر من جهة ما يفيده نوعان:

 :النوع األول: العلم الضروري

وهو ما يقع العلم به ضرورة، فال إمكان لدفعه وال التردد فيه، وال يتوقف على نظر وبحث، 

وهذا واقع يف السنن يف أشياء كثيرة، استغنى المسلمون بتواترها عن النظر يف رواياتها ونقلها، 
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مثل: الصلوات الخمس يف اليوم والليلة، وعدد ركعات كل صالة، ومواقيتها من حيث 

مشروعية األذان واإلقامة، وغير ذلك مما يعرفه الخاص والعام، والعلم به حاصل اإلجمال، و

 لجميع أهل اإلسالم من غير توقف على استدالل.

 وهذا التواتر ال يحتاج إلى اإلسناد.

 :النوع الثاني: العلم النظري

 وهو ما توقف العلم به على تتبع األسانيد وجمعها والنظر فيها.

تواترة عرف بهذا الطريق، ولهذا خفي العلم بتواتر بعض ذلك، فكم من وكثير من السنن الم

سنة يظن الظان أنها سنة آحاد وهي متواترة، ألنه لم يطلع يف طرق روايتها على ما جمع شروط 

التواتر المتقدمة، وهذا جانب يحتاج فيه الفقيه إلى )علوم الحديث( ليعلم الوجوه التي ورد 

 ابح الوصول سهاًل إلى جمع األسانيد، ومتابعاتها وشواهدهوحالًيا أص عليها الخبر.

ودراستها، وذلك بفبل التطور التكنولوجي، فبغطة زر للفظة  من المتن، تأتيك بأسانيدها 

 من كل دواوين السنة، فيحتاج فق  إلى علماء مختصين، يقومون بخدمة السنة.

  :متنهتواتر من جهة امل

 ى سنة قولية، وسنة فعلية، وقد مرت قبل قليل، والمتواتر القوليينقسم المتواتر من جهة متنه إل

 ينقسم إلى قسمين:

نه:  :لفظي-1 يل، وم ظه وهو قل فا قل بنفس أل كذب »: --قولهأي ن  أمتعمًدا فليتبو عليمن 

 وهذه حفظها سهل وهي من جوامع الكلم غالًبا. «مقعده من النار

اتها تتفق على إفادة معنى معين، مع أن سياقووهو األحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر  :معنوي-2

النية،  وجوبقد تختلف عن بعبــها يف ألفاظها ويف زيادتها ونقصــها، كاألحاديث الواردة يف 

 فراد ذلك سننأحاديث الشفاعة، والحوض، والصراط، والميزان. فأَ و المسح على الخفين،و

 التواتر.جموعها أفاد م آحاد، لكنَّ 
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ا ِ . َوِــــــــــُ 195 يـــــَ ُ  اد  الــ   َ ـــــ  رُ  ـــــَ هــُ     ــُ ــ 
 

ح  َ ُــــــــــــ    ا  ـــــَ قـــــَ ُ َ  ـــُ   َو  هـــُ لـــ  َ اا   رُ شــــــــــــ     
ُ  الـــــ  196   اَُ َ ا ـــُ الـــ ـــ   غِ  ـــُ  ـــ  ل   ـــَ ِم   لـــَ . َو ـــ 

 
ُِ ــــــ    ةــــــَ ُ  َوالــــــ  ِ  ــــــ  عــــــَ ل  الــــــ  رِاثــــــُ  ُ  ُح يــــــُ

 

 بمعنى واحد، والواحد هو الفرد.اآلحاد جمع أحد 

 فيشمل كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر.المتواتر. ويف اصطالح األصوليين هو: ما عدا 

 قسم الجمهور سنة اآلحاد ثالثَة أقسام:

ن اْثنَْين   أسانيدَله   لذياوهو  المشهور:-1   .محصورة  بأكثَر م 
ي-2 .  :زالَعز  ن اْثنَْين  عن  اْثنَْين  َيه أقل  م  و َأْن ال َيرو   وه 
و ما تَ  الغريب:-3 . وه  نَد  َن السَّ

د  يف أي  موضع  َوَقَع التفرد  ب ه  م 
د ب رواَيت ه  شخص  واح   فرَّ

فهذه الثالثة تشكل سنة اآلحاد عند الجمهور على اختالف وارد يف التقسيم عند 

 الثالثة. الجمهور لكنه ينبوي تحت هذه

ـــــــــــــــ  ُح ظَ    . ُ  ِ 197 ـ ا َو ُ ا رَ  س ـــــــــــــــ   حُ    ــــــَ اِجُـ
 
 

لد  ـــــُ  ِإلـــــَ   عـــــِ ـــــ   ُح ش  ـــــــــــــِ الـــــ ـــــ  ـــــِ ِس َأو  لـــــِ
 

 وفيها وذلك إذا احتفت به القرائن،أحياًنا العلم أو الظن الراجح، أي أنَّ سنة اآلحاد تفيد  

لتوقف االستدالل بها عن أحوال وفيها المردود  وذلك  --المقبول الذي يباف إلى النبي

 رواتها.

. وللعلماء المعتبرين طرق   حجة معتبرة يف الشرع فالمقبول منها َرد  مطلًقا يجب العمل به وال ي 

 يف التعامل مع سنة اآلحاد وشروط  حتى تقبل، نجملها يف ثالث طرائق:

ْع َل   َخِ    . َبح  ع 198  ي    ـــــــِ  ِ ىـــــــ    َف الِثَ ا
 

ـــــِ   ال ـــــ  َوخـــــَ ـــــِ   ـــــُ  مسد ق ـــــ  د  ــــــــــــــَ  ي  ا رـــــِ   بـــــِ 
ـــَ ُهـــل  . َبَ   اخ  ِ 199  وِي َبـــ   ــــــُُ  ت د ِ ـــ   الش 

 
ُن بــــــِ   شــــــُ   ــــــَ َما ي ــــــِ ُــــــُ ــــــ  ع ب ــــــ   ــــــَ ل     َح ــــــُ

َما لـــــَ 200  هُ َح  ا.  ـــــَ    ُ ِر.......ل    ..... 
 

 ..........................................
. 
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يف )علوم الصحيح أو الحسن الحديث  شرطَ  :حديث اآلحاد اشترط الجمهور حتى يقبل

 نذكرها مختصة كما يف البيت عدل ثقاة ...: الحديث(

 وهي من يجتنب الكبائر مطلًقا، والصغائر يف الغالب، وما ال يليق بحقه من المباح. العدالة:-1
 وهو المرضي عنه يف دينه وخلقه، ويطمأن إليه. الثقة:-2
 ، فإنيغلب عليه حفظ ما ســـمعه من الحديث وعدم مخالفة الثقات يف ذلكوهو أن  البـــب :-3

 عال البب  الصحيح وإن خف فالحسن.
 ، وعدم االنقطاع. --إلى النبي  االتصال:-4
 هو مخالفة الراوي للثقات األثبات.والشذوذ  الخلو من الشذوذ:-5
، أهلها صناعة ال يتقنها إالوهي  صف خفي يوجب رد الحديث.العلة هي و الخلو من العلة:-6

فال عبرة برد المتكلمين ألحاديث اآلحاد فإنهم ال علم لهم بعلم الحديث، وفاقد الشـــيء ال 

 يعطيه، ومن تكلم يف غير فنه أتى بالعجائب.
حدودها، لكنها متفق عليها من حيث وهذه الشروط وإن وقع خالف تفصيلي عند الجمهور يف 

 الجملة.

وهذه الطريقة مشى عليها المحدثون بعد الشافعي إلى يومنا هذا. وأما طريقة مالك وأبي حنيفة 

فقد ردها الشافعي يف الرسالة القديمة والجديدة وكتاب جماع العلم وتبعه تلميذه أحمد بن 

 حنبل يف كتاب طاعة الرسول.

ا رـــــــَ ....................200 كُ َأرـــــــ   الـــــــِ
 

شـــــُ ُن ال  ِ  َ  يـــــَ اَ   ـــــِ ـــــ  كُ  ـــــ ـــــَ الـــــِ   ـــــــــــــ 
ـــ  ـــــ201  ِح  ـــ  ـــــَ ِي ال ـــَ ـــــَ ع ـــِ ـــِ ِ  رـــُ . ل ال   ـــــاِـــــَ

 
ائـــــِ   اِ  ـــــاَأو  َب   ُأ ـــــــــُ   د يـــــَ ا َو ـــــــــــــَ  ح 

 
 باإلضافة إلى ما تقدم من الشروط زاد اإلمام مالك بن أنس األصبحي شرطين: 
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ألن عمل أهل المدينة بمثابة الســـنة المتواترة، فإذا وافق أن ال يخالف عمل أهل المدينة  -1

الخبر عمل أهل المدينة تقوى به، ودل على إحكامه وصـــحته، وإذا خالفه كان ذلك عالمة 

 على ضعفه، وعدم إحكامه.
أن ال يخالف األصــول الثابتة والقواعد الشــرعية العامة، وبناء على هذا رد حديث المصــراة  -2

 ]صحيح: حم، ع[.«. الخراج بالبمان»ر، وهي: ألنه خالف أصاًل آخ

ٺ ٿ ٿ ): ورده حديث إباحة أكل لحم الخيل، لمخالفته ظاهر قوله تعالى

 .[8]النحل:( ٿ ٿ 

وهذه الطريقة يف الحقيقة لم تعد صالحة للتطبيق وال تصلح كآلية لدراسة السنة  ألنها غير 

أصاًل وما خالفه رديناه، وآخر منببطة  بل هي مدخل للتالعب ورد النصوص، وكل سيدعي 

 سيدعي أصاًل آخر... كما رد أهل الكالم اآلحاد يف العقائد.

وبالنسبة لعمل أهل المدينة فالتحقيق أن عرفهم تغير بعد الخلفاء الراشدين، وطرأ عليهم ما 

طرأ من سياسات األمراء الذين تعاقبوا على المدينة أكثر من مئة سنة إلى وفاة مالك يف 

ـ(. فباًل على ذلك أنَّ اآلثار توزعت على البلدان من أيام فتوحات الصحابة، وال ه179)

 يخفى ذلك على محقق.

وكذلك ال يصلح أن يكون آليًة ومعياًرا لقبول أو رد األحاديث، مما حدا بعلماء المالكية بعد 

 مالك من المحدثين سلوك طريقة الجمهور.

ا ع بــــُ ــــُ  . َوَ ا َ 202  َ    َ  الــــ  ــــَ ــــ  َأيــــ  ـــــَ
 

اَن َراود َ    ُح الــــــ  ــــــَ َأو  لــــــَ َ   يــــــُ ــــــِ ــــــ    ــــــ 
َ  وال  203  ُ ـــــــــُ   اَلَف ا    َحاَ ابـــــِ  َ . ِإن  خـــــَ

 
ـــــَ َأو  خـــــَ   ـــــ  ـــــُ ال ـــــ  ـــــَ  َحاَف ال ارـــــِ َ  َراود بـــــَ    

 
ناف بعيًدا بين األحشقاًقا -بهعند المعرفة -أثار عْلم  اإلمام أبي حنيفة بالحديث واألخذ  به  

ا  ومخالفيهم قديًما وحديًثا. وقد اجتهد َأتباعه يف البرهنة على مًّ
ل  أنه كان عارًفا بالحديث، م 

ه يف قبول األخبار، واشتراطه شروًطا صارمة  برجاله، وأّن الذي دفعه إلى التقليل منه هو تشّدد 
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مسعود  نب وهو يف صنيعه هذا كان متأسًيا بعلماء الكوفة قبله، وبخاصة عبد اهلل يف القبول.

 وإبراهيم النخعي. 

 (1)ويمكن تلخيص طريقة أبي حنيفة يف قبول اآلحاد يف اآلتي: 

 موارد النصوص من عرض خبر اآلحاد على األصول المجتمعة عند أبي حنيفة بعد استقرائه-1

دَّ   شاًذا. الكتاب والسنة وأقبية الصحابة، فإذا خالفها ع 

. وظواهره. فإذا خالف عاًماعرض خبر اآلحاد على عمومات الكتاب -2 دَّ  أو ظاهًرا يف الكتاب ر 

 .فيه أ خذ بما فيه من بيانلمجمل  أما إذا لم يخالف أيًّا منهما بل كان بياًنا (2)

                                 
 .39-32( انظر: فقه أهل العراق وحديثهم للعالمة محمد زاهد الكوثري، تحقيق العالمة عبد الفتاح أبو غدة. ص 1)

ها أيًبا المالكية وكان من نتاجها أن ردوا هم والحنفية جملة من أحاديث اآلحاد، ونذكر هنا بعض المواضع ( وهذه الطريقة مشى علي2)

التي حصل فيها الرد، سواء من جميع الحنفية والمالكية أو من بعبهم بنفس هذه الحجة، ومن هذه المواضع: رد  حديث ابن عمر يف خيار 

إنما }[ ورد أحاديث القرعة لمخالفة ظاهر قوله تعالى: 91]النحل:  {فوا بعهد اهلل إذا عاهدتموأو}المجلس لمخالفة ظاهر قوله تعالى: 

[ ورد حديث عمران بن الحصين فيمن أعتق ستة أعبد يف مرض 90]المائدة:  {الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان

[ ورد حديث 1]المائدة:  {أوفوا بالعقود}لمخالفة ظاهر قوله: « اثنين وَأَرقَّ أربعة موته فأقرع بينهم النبي صلى اهلل عليه وسلم فأعتق منهم

[ ورد حديث العرايا 6]الطالق:  {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}فاطمة بنت قيس يف المطلقة المبتوتة لمخالفة ظاهر قوله: 

يأيها الذين آمنوا }بظاهر قوله: « ينه عند رجل قد أفلس فهو أحق بهمن وجد متاعه بع»والمصراة لمخالفة ظاهر الربا لهما، وردوا حديث: 

النهي »[ وردوا حديث 275]البقرة:  {وأحل اهلل البيع}بظاهر قوله: « النهي عن بيع الرطب بالتمر»[ ورد حديث: 1]المائدة:  {أوفوا بالعقود

دين واستشهدوا شهي}حكم بالشاهد واليمين بظاهر قوله تعالى: بهذا الظاهر، وردوا حديث ال« عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان

ال نكاح إال »[ وردوا حديث 45]المائدة:  {النفس بالنفس}بظاهر قوله: « ال يقتل مؤمن بكافر»[ وردوا حديث 282]البقرة:  {من رجالكم

والخيل والبغال والحمير }يل بظاهر قوله: [ وردوا حديث إباحة لحوم الخ230]البقرة:  {حتى تنكح زوجا غيره}بظاهر قوله: « بولي

أنفقوا من طيبات ما كسبتم }بظاهر قوله تعالى: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»[ ورد الحنفية حديث: 8]النحل:  {لتركبوها وزينة

حرمت }بظاهر قوله: « ة أمهذكاة الجنين ذكا»وردوا « فيما سقت السماء العشر»[ وظاهر قوله: 267]البقرة:  {ومما أخرجنا لكم من األرض

[ وردوا 20]المزمل:  {فاقرءوا ما تيسر منه}بقوله: « ال صالة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»[ وردوا حديث 3]المائدة:  {عليكم الميتة

[. وهذه 43عمران: ]آل  {واسجدي واركعي مع الراكعين}بظاهر قوله: «. ال يقبل اهلل صالة من ال يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده:»حديث 

زر وازرة وزر وال ت}بظاهر قوله: « الميت يعذب ببكاء أهله عليه»الطريقة قد استدل بها بعض الصحابة كعائشة يف الرد على ابن عمر يف أن 

ن حيث مأسكنوهن }[ واستدل بها عمر يف رد حديث فاطمة بنت قيس أنه ال سكنى وال نفقة للمبتوتة بقوله تعالى: 164]األنعام:  {أخرى

[. هذا وإن وقع لبعض الصحابة فلم يتفقوا كلهم على رد األحاديث بظاهر القرآن، بل كان الذين قبلوه 6]الطالق:  {سكنتم من وجدكم

أضعاف أضعاف الذين ردوه، فال يرد حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنحو ذلك البتة. بتصرف من الصواعق المرسلة البن القيم ص 

608-611. 
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، عماًل  عرض خبر اآلحاد على الســنة المشــهورة، ســواء كانت قولية أو فعلية،-3 دَّ فإن خالفها ر 

ح أحــد الخبرين على اآلخر بوجوه أمــا إذا عــارض خبًرا مثلــه  بــأقوى الــدليلين. فــإنــه ي رج 

ثار آ المعتمدة عنده. ومن بينها فقه الراوي، كما سيأتي، أو كون أحد الخبرين توافقه الترجيح

 الصحابة.

 .عدم األخذ بالحديث إذا عمل راويه بخالفه-4
 ضة.ابطريق االستف عدم األخذ بخبر اآلحاد فيما تعم به البلوى، وتتوفر الدواعي إلى نقله-5

زله والتابعين يف أي بلد ن اشـــتراطه يف الخبر عدم مخالفته للعمل المتوارث بين الصـــحابة-6

 كان معمواًل به عند األئمة الفقهاء قبل الشافعي. هؤالء. وهو أصل

ومن منهجه يف التعامل مع خبر اآلحاد أنه يرد الزائد، متًنا كان أو ســـنًدا، إلى الناقص، أخًذا -7

 بأصل االحتياط.
 يترك أحد المختل فين يف الحكم من الصحابة االحتجاَج بالخبر الذي رواه أحدهم. أن ال-8

 أحد  من السلف فيه. ومن أصوله كذلك يف الخبر أن ال يسبق طعن  -9
دَرأ  بالشـــبهات، عند ومنها األخذ باألحوط واألخف -10 اختالف الروايات يف الحدود التي ت 

ه برواية قطع الســــارق بما َثَمن ه عشـــرة   دون رواية ربع دينار من حيث  إنه ثالثة  دراهم، كأخذ 

أحوط وأجدر بالثقة، حيث لم يعلم المتقدم من المتأخر حتى  دراهم، فتكون رواية عشـــرة

 .بالنسخ ألحدهما يحكم

 ومما ينبه عليه:

 ال يقدم القياس على الحديث المرفوع إذا ثبت عنده، وال على آثار الصحابة أّن أبا حنيفة

ويت عن ر فقهاء بلده إذا كانت نًصا يف موضوع النازلة، وأن بعض الفروع التي والتابعين من

الخبر  تقديم القياس على أبي حنيفة أخذ فيها بالقياس مخالًفا الحديث لم يكن األساس فيها

ت  بعد ثبوت صحته، بل كان األساس وجود قرائن َقوَّ
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مجموع أحكامه، وقد تبافر  من الشرع اإلسالمي منأ خَذت أقيسة تعتمد على أصول عامة 

جاءت نصوص قطعية ب َبيانها، وأن هذه األصول يف مرتبة األمور  العلماء على اعتبارها، أو

اء ج فهذا النوع من القياس كان يعتبر عند أبي حنيفة أصاًل قطعًيا، وكل خبر آحاد القطعية

، وذلك كرّده حديث الق رعة. َعالًّ  مخالًفا له اعتبر م 

ث هو تقديم الحدي عنده فالذي جاء بالنقل الصحيح عنه قطعًيا عارض الخبر  أصاًل أما إذا لم ي

ا يذكره ، وموقول إبراهيم النخعي على القياس على القياس. بل إننا نجده يقدم قول الصحابي

بعض األصوليين أنه ردَّ حديث رفع اليدين يف الصالة لعموم البلوى فهذا غير صحيح، بل رده 

 إلى ابن مسعود أنه ال يرفع إال عند تكبيرة اإلحرام. لسنة أثبت عنده

هــُ رد جُــ     ُ . َوقَــ 204 ُــِ   ــُ َ   ــ    ــ  ُ الُــــــــــ 
 

ل   ــــــُ   ُِ ــــــِ ُ  غــــــَ ــــــ  جــــــُ َ  الــــــ  َوقــــــَ    ُ     ُ  ــــــَ
 

 الراجح مذهب الجمهور  وهو الذي مشى عليه الدارسون للسنة من بعد الشافعي إلى يومنا

هذا النبباطه واطراده، ولهذا بقيت واهتم بها األصوليون، وأما شروط مالك وأبي حنيفة فهي 

 مما استدعاه عصرهم وذلك قبل أن تدون السنة، فاندثرت وبقيت يف كتب الفروع.

وليس كل ولكن هذا الترجيح ليس مرساًل على إطالقه  ألنه يحصر العمل بصحة السند، 

فصحة سند الحديث ليست كافية للعمل به، بل ال بدَّ  العمل به،إلسناد يجب احديث صحيح 

ا، منسوًخ فقد يكون الحديث الذي ال يعمل به  أصولية خارجة عن دائرة المحدثين  من شروط

، أو نافًيا وغيره ، أو معاَرًضا بأقوى منهوله مقيد، أو مطلًقا مخصصوله أو متشابًها، أو عاًما 

وبهذا تفهم مقاالت أئمة السلف: كإبراهيم .. على سبب معين. ادً راو مثبت، أو حادثة عين، أو

ذ  ب ه  » النخعي من صغار التابعين حيث قال: ، َفآخ  يَث، َفَأْنظ ر  إ َلى َما ي ْؤَخذ  ب ه  إ ن ي أَلَْسَمع  اْلَحد 
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َره  
نْه  َوَيَدعَ » :وقول ابن أبي ليلى )1(.«َوَأَدع  َسائ 

َذ م  يث  َحتَّى َيْأخ  ل  ف ي اْلَحد  ج   (2).«اَل َيْفَقه  الرَّ

 وما نقل عنهم كثير يف هذا. (3)«.الحديث مبلة إال للفقهاء»وقول سفيان ابن عيينة: 

 وكذلك تفهم عبارة الترمذي عندما ينص أن ما يف كتابه الجامع من الحديث معمول به.

إذا ثبت العمل به يف الصدر األول، أو إذا شهد له ظاهر  ،د  رَ د ي  سناوليس كل حديث ضعيف اإل

 مع اعتبار أن العمل ال يصحح مستقبلية... أو وافقته واقعة أو يف فبائل األعمال،القرآن، 

 رجال اإلسناد البعفاء.

   ومعاملة نصوصها كمعاملة نصوص القرآنويتنبه كذلك من الوقوع يف الفهم الحريف للسنة

ل به فإنها رويت  م  بالمعنى يف الغالب، وكذلك ال يفهمها فهًما بعيًدا عن فهم الفقهاء، وما ع 

يف الصدر األول، وذلك يف األمور التوقيفية التعبدية، فال يأتي أحد ليستنب  من السنة يف هذه 

ور األم األمور بعيًدا عما نقل من عمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان من علماء األمة. أما يف غير

 التوقيفية فاالستنباط باق  إلى قيام الساعة وكم ترك المتقدم للمتأخر، والوحي معجزة خالدة.

وال بد كذلك من جمع المتن من جميع طرقه ابتداًء حتى تتكامل المعاين، ثم ينظر فيها طبًقا 

قهاء ن فلقواعد فهم الوحي التي مشى عليها الفقهاء من الصدر األول من الصحابة وأتباعهم م

 األمصار، وعلماء األقطار، وفهمه ضمن أسبابه ومقاصده حتى يسلم من التحريف المعنوي.

ن خالل طريقة المتأخرين أنهم يحاكمون األئمة األوائل كالنخعي وابن  وكذلك مما يتنبه له م 

ْم قبل تدوين الكت نأبي ليلى وأبي حنيفة ومالك واألوزاعي والليث وابن المبارك.... ومَ  ب ه 

الستة بتبعيف الحديث الذي عملوا به اعتماًدا على قواعد التحديث التي تقررت بعدهم، 

وبإسناد  َحَدث بعدهم، وغير  الذي استقر عندهم ولم يدون، وذلك أن لألئمة األوائل 

أسانيدهم وقواعدهم الخاصة بهم يف تصحيح األحاديث وقبولها، فمن أراد الحكم على ما 

                                 
 .129. ورويت هذه المقالة عن األعمش كما يف مسند ابن الجعد ص 225/ 4( حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم األصفهاين 1)

 .2/1036( جامع بيان العلم وفبله، ألبي عمر ابن عبد البر 2)

 عيينة.. واألشهر أنها البن 6( وتروى عن ابن وهب كما ذكره ابن حزم يف الرسالة الباهرة ص 3)
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ج من مصادرهم، أما إذا خرجه من كتب المتأخرين عنه، ككتب السنن،  احتجوا به فلي خر 

والمسانيد والمعاجم، فإن الحكم الذي يخرج به ال يلزمهم  وأوضحه بمثال حتى تصل 

 الفكرة:

ثالثة رواة يف --هـ( واستدل بحديث يف فتاواه، وبينه وبين النبي150تويف أبو حنيفة يف ) 

ستة --هـ( وبينه وبين النبي 303سائي وقد تويف عام )الغالب، ونفس الحديث أخرجه الن

هـ( أو ابن 261هـ( أو مسلم)ت256هـ( أو البخاري )ت241من الرواة عادًة، أو أحمد)ت

هـ( فيأتي المتأخر ويحكم 279هـ( أو الترمذي )ت275هـ( أو أبو داوود )ت273ماجه )ت

الحديث الذي استند عليه ضعيف بناًء على فتوى أبي حنيفة أو مالك ...بأنها مرجوحة  ألنَّ 

على إسناد عند النسائي الذي تويف بعده بأكثر من مئة وخمسين سنة، فهذا عين الخطأ وعدم 

 اإلنصاف، فيتنبه لذلك من هم مهتمون بالفقه المقارن والترجيح على وجه الخصوص.

 :  كانوا أقرب إلى تصحيح المتقدمين أولى ممن أتى بعدهم  ألن المتقدمين وننبه على أنَّ

َمن هم يف طبقة أهل السنن مقدمون على من جاء بعدهم ألنهم ، وكذلك --عصر النبي

عايشوا الرواة، وهو ما جعلهم األعرف بأحوالهم، واألقدر على تمييز الصحيح من البعيف 

 . ولم يبق للمتأخرين إال االعتبار والوقوف على ما سطره األولون.من مروياتهم

تي بفهمه ثم يف "لم نجد المسألة يف الكتاب والسنة"لى َمن يقول من المتأخرين: ع وكذلك ننبه

َل يف كتب  ق  دون البحث يف كتب الفروع الفقهية  وذلك أن فقه الصحابة والتابعين وتابعيهم ن 

الفروع كثيًرا ولم ينقل يف دواوين السنة إال النزر اليسير، فال بد من االطالع على أقوالهم 

 من كتب الفروع الفقهية.وفتاويهم 

َدت ولم تصل إلينا، فتبقى مسألة التصحيح والتبعيف  وكذلك ننبه ق  أن كثيًرا من كتب السنة ف 

عند المتأخرين نسبية، أي أنَّ الحكم على الحديث بالنسبة للمصادر التي وصلت إلينا ولم 

 حسن المصري،تفقد، ومن هذه الكتب الحديثية المفقودة السنن لألوزاعي، وسنن أبي ال

وسنن الوليد بن مسلم، وسنن ابن عدي، وسنن علي بن المديني، والسنن إلسماعيل القاضي، 
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والسنة البن أبي حاتم، والسنة ألبي بكر األثرم، والسنة ألبي الشيخ، والسنة للعسال، والسنة 

للطبراين، والسنة لمحمد بن السري، والسنة للسجزي، ومسند ابن منيع، ومسند بقي بن 

مخلد، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند عثمان الدارمي، ومسند ابن زيدان البجلي، ومسند 

قاسم بن أصبغ، ومسند ابن سنجر الجرجاين، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند ابن المقرئ، 

 ومسند يحيى الحماين، ومسند ابن أبي عمر العدين.

 اهلل أن يبقى.والسنة التي وصلت إلينا داخلة يف معنى الذكر الذي أراد 

ِـــــــــ  . 205 ا ِإَ ا اْلِ  يِ ل  َ    اُ  لَ  ــــَ َأرــــ   ُـــــــــــــِ
 

ِـــــــــــــيع َوَأخـــــ     ُ ُـــــَ ـــــ   ـــــَ ـــــُ      ـــــَ ـــــِ ُمُ  لـــــِ ـــــ 
َِ َ    ع ُرــــــ   . ِإن ل  206  َ ا  حع  َ ــــــل  َيُش   ِ    ال 

 
ُِ ِس ابـــــ   ع َ  يـــــُ ـــــ    ا ـــــِ اُ  ـــــَ لـــــِ ـــــ ـــــ  ُحو    ـــــَ

اِ ِع   207  ح  َأخــــ. والشـــــــــــــ  ــــَ ويد ق ُُ  م  ِ شـــــــــُ
 

حد ِإن   ــــَ رــــِ   عــــِ ـــــ  عــــِ سد َل ــــــــــــَ ا ــــِ  م   ـــــ    ـــــَ
عــ  َ 208  ُ  رــُ ا  ــِ   الــ. َولــَ   ـــــُ ح  َِ ىـــــــــــــِ ا   ـــــَ

 
 

ابـــــِ حد َأو  َوا ـــــَ  ـــــَ ِ  ـــــــــــــَ   ُـــــَ     َو الُـــــــــــــ 
قَ 209      ِ لـــــِ .        َ ل  َ َو ا لِ ِ  َأو  َوا    َ َ     

 
 

ِع   قـــــَ   ل  ا ا    ُ رَ ح  َيُــــــــــ     َ َب لَل  َر   ُِس ا    
 
 

عت طرقه فقد يرقى إلى الحسن لغيره، أو   م  السند البعيف ال يحتج به لذاته، ولكن لو ج 

 الصحيح لغيره، 

 .ما لم يتصل إسنادهوهو مما يحتج به، والمرسل عند األصوليين والفقهاء: 

 .-- ما رفعه التابعي إلى النبيوعند المحدثين: 

المعلق ك-أما االنقطاع فيما دون ذلكوالخالف يف التحقيق ينطبق على تعريف المحدثين، 

فهي أضعف من المرسل، وال يجوز االحتجاج -والمعبل والمنقطع والموقوف والمقطوع

بها يف إثبات حكم شرعي، ولكن يستأنس بها يف فبائل األعمال، أما المرسل الذي رفعه 

ثون محدالتابعي فهو كذلك من جنس البعيف، ولكن وقع الخالف يف االحتجاج به، فرده ال

يكون  بشرط أنواحتج به الحنفية والمالكية والشافعية من الفقهاء واألصوليين والظاهرية، 

 قد ذكر الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، فإنه لمف، اإلرسال من ثقة
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 هأبو داود يف رسالت ، وقالوال عن أحد من األئمة بعدهم إلى رأس المائتين ،يأت عنهم إنكاره

 :إلى أهل مكة

العلماء فيما مبى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس  ابهوأما المراسيل فقد كان يحتج »

واألوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان اهلل 

  «.عليهم

 الثابت أووأما اإلمام أحمد فالمشهور عنه االحتجاج بالمرسل حيث يعدم الحديث المتصل 

 .ال يجد للصحابة يف المسألة شيًئا

ا مزية على وجعل له ألنه كان من كبار التابعين، بن المسيب استثنى الشافعي مراسيل سعيدو

 ألن معظمها اعتبر فوجد صحيًحا من وجوه أ خر.  مراسيل غيره

ن أحد  تخرج عألنها الها لَ ب  ، وإنما قَ مجردة الشافعي لم يستثن مراسيل سعيد أنَّ  :والتحقيق 

أو  ، أو إرسال آخر،من وجه آخر إسناد يعبدهاشروطه األربعة لقبول المرسل، وهي أن 

 توافق قول صحابي، أو فتوى العلماء، وقبوله المراسيل كان من هذا القبيل. 

اَ رــــُ 210 هـــــَ ارــــُ شـــــَ ُ آنِ . َأيــــ  ــــُ ــــ   ُو ال ــــِ   ا 
 

عــــُ   ِ  لــــِ ــــ  هــــ  الــــ ــــ   ِعُــــــــــــ  ـــــانِ َوالــــ   ــــُ ِق كـــــَ
ا ِس  َ رُ ا َأَ   . َورـــــَ 211  ــــــــــــــــــــــ  َ  ـــــِ    ـ  ِلُ   

 
ــ    ا  ِــ  ِسُـــــــــــَ َي الرــــــــــــــــــِ  ُ  جــَ ــ  َِ َي  َ  ِــ  َ ا     ك 

ـــَ 212  لـــ   ـــ  ـــُ ـــِ  ا ل ح  ـــَ ـــــِس ـــُ  ـــَ  ر ا َأ   وِ . َورـــــَ
 
 

ــــَ      ا ُبــــــــُ ــــ َرــــُ  ِ ــــ   ال   ُ ــــــــ ُِس ــــــــ َِ  ــــوِ لِ ُرــــ
ــــــ َ َماَكَ َأي  . لَ 213   ــــــوِ َشــــــــــــا ع َلَها َلل  ُ ــــــ  

 
ــَ   ــَ  فد  ـــــــــــَ ك ِي خــَ ــ  ــ   ـــــِ      ـــــ  ــَ ال  َ اِـــــــــــوِ  

 
 األحكام التي أتت بها تنوعت كاآلتي:

 ، والعصيان.حرمة عقوق الوالدين والزنا والخمرك :ألحكام القرآنأحكام موافقة -1

الزكاة، والصــيام، أنصــبة تفصــيل أحكام الصــالة، وكأحكام مبينة ألحكام القرآن المجملة: -2

 . والحج

 .يف موضعه مفصاًل  وسيأتيمقيدة لمطلق القرآن، أو مخصصة لعامه، أحكام -3
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كوجوب الدية على العاقلة، وميراث  أحكام مبتدأة، ســـكت عنها القرآن وجاءت بها الســـنة:-4

ـــاهد ويمين، وجواز الرهن يف الحبـــر، وك أكل الحمر األهلية، وتحريم الجدة، والحكم بش

باع ومخلب من الطير، والج ناب من الســـ ، مع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاكل ذي 

وكله -الغراب، والحدأة، والحية، والكلب العقور، والفأرة-واألمر بقتل الخمس الفواســـق

 قد صح يف السنة.

 

ـــــَ ُ 214 ـــــ  ِ  . َ َ ل ُ آنِ  ال ــــــــــــــ   ـــــُ ـــــ   ال ـــــَ  ل
 

لــــــ  ع   ا ُأولــــــِ   اْل ِ  َوظــــــَ ٌّ  قــــــَ  انِ يــــــ ــــــَ يــــــَ
 

 نصوص السنة كنصوص القرآن من جهة الداللة، فهي على قسمين:أي أنَّ 

ال  «الخمس»فلفظ  : جه[.]صحيح «.يف الركاز الخمس»: --األول: قطعي الداللة، كقوله

 يحتمل أقل أو أكثر، فهو قطعي يف العدد.

فاختلف  ،]ق[ «.ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: --والثاين: ظني الداللة، كقوله

 ، أو الكمال، ألن اللفظ يحتملهما.صحةأهل العلم هل النفي لل
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 اجملموعة الثانية: مصادر شبه متفق عليها

 ال
 
ر
َ
ـد
ْ
ص
َ
م
ْ
 : اإلمجاع ثالثال

ــــَ 215 اُب  ــــَ ــــِ اَ ا سِ . ِإج   َ ه يِس ُر   ــــُ اُق ل ــــَ  ح   
 

ِ  اْلِـــــــــت ،  ِ رِ   ُد بُ    ُأرـــ   ح  هـــِ    َبُـــــــــ 
َح بَ . ِبت ا216  ، َ عـــ  ُاضد  ِ ُِ َأي      حِ  ـــَ ُـــــــــ 

 
ــــــِ   اب ــــــَ ، ث ُ  د ُل  ــــــــــــــَ شــــــ  حِ َويــــــُ ــــــَ َب أل  ــــــِ   ع ل

 
 

هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة. وقد بدأ منذ عصر  اإلجماع:

ثم توالت وقائعه يف عصر التابعين  ثم األئمة المجتهدين  فهو --الصحابة بعد وفاة النبي

ا، ثم يبحثو نْ أل   ال مندوحة عنها  مع تجدد الوقائع وتوافر  َمن هم أهل  مرحلة تشريعية طبيعية 

 ي جمعوا على حكم من األحكام. 

 ويف البيت مسألتان:

 األوىل: تعريفه:

 .[71]يونس:( ٿ ٹ) اإلجماع لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى:

 اتفقوا عليه.ويطلق على االتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا  أي: 

وفاته على  بعدعصر  من العصور يف --من أمة محمد نمجتهديالاتفاق "وعند األصوليين: 

 ."أمر ديني

 الثانية: شروط اإلمجاع:

 :، وهي شروط يف نفس الوقت لإلجماعقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود

 :اتفاق بعض المجتهدين لحق بهاألول: أن يصدر االتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فال ي

كاتفاق مجتهدي قبيلة معينة: كبني هاشم، عند الشيعة أو ما يسمونهم بآل البيت، أو اتفاق 

مجتهدي بلدة معينة: كأهل المدينة عند مالك، أو اتفاق المذاهب األربعة عند المتمذهبة  

 فهذه كلها ال تعد إجماًعا وليست منه يف شيء.
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 ق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط االجتهاد.اتفاخرج بهذا القيد وكذلك  

ــْد وهذا معنى قوله: ) ـتَـه ـ ـْجـ ــل  م  ــاق  ك  ــَفـ  (.ات 

  وال عبرة بإجماع األمم األخرى غير المسلمة : ال بد أن يكون المجمعون من المسلمين،ينالثا

ثان على عقائدهم، بخالف فإنهم يجمعون على باطل كإجماع اليهود والنصارى وأهل األو

 هذه األمة فإنها ال تجتمع على ضاللة، وهي شاهدة على غيرها من األمم. وهذا معنى قوله:)

ة  اإلسالم ــْن أ مَّ  (.م

وهذا هو  : المراد بالمجتهدين من كان موجوًدا منهم دون من مات أو لم يولد بعد،لثالثا

ْصر  ف ْي عَ وهذا معنى قوله: ) العصر. رط انقراضتشوال ي "عصر من العصور"المقصود بقيد 

ــْد  ـه ـ ــراض   ع  ــال اْنـق   (.ب 

ــَد وهذا معنى قوله:) ، وال يقع يف حياته.--الرابع: اإلجماع إنما يكون حجة بعد وفاته بَـْعـ

ــد   ــَم ــْصر  أَح  (.َع

ويخرج بذلك األمور الدنيوية  الخامس: أن تكون المسألة المجمع عليها من األمور الدينية،

ــْرع   وهذا معنى قوله:)والعقلية وغيرها.  ْكـم  َش  (.َوح 

ــت  ل أْلَبَـد   قوله:) ( أي بعد تحقق هذه الشروط يف اإلجماع فهو حكم قطعي ثابت ثبوًتا أبدًيا، َثـاب 

ئم على إال اإلجماع الذي لم يقم على حكم ثابت وإنما قام على حكم متغير: كاإلجماع القا

 المصلحة المتغيرة بتغير الزمان والمكان  فإنه يتغير تبًعا لذلك.

ِ  َث ـــَ ُ  ا. َوُي ـــ  217  ُ الشـــــــــ      ْلج ـــا   ـــِ
 

ــــقَ   ـــــ ــــِم   الـ ـــــ ــــ ع، ِبـ ــــ  ـ ــــَحي  ل ِعـ ـ ــــ ِس ِي ُقـ و  ــــُُ ـــــ ـ  ش 
 

بهذه  يجب اتباعها والمصير إليها قطعيةاتفق أهل العلم على أن اإلجماع حجة شرعية 

 الشروط الخمسة التي مرت يف البيت األول. 

على كون الشرعية األدلة ل، ومن إنما هو دليل الشرع ال العق حجية اإلجماعوالدليل على 

 اإلجماع حجة:
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 :لقرآنأوًلا: من ا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):تعالى قوله-أ

اهلل توعد وجه االســتدالل بهذه اآلية أن  .[115]النســاء:( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

من اتبع غير ســبيل المؤمنين فدل على أنه حرام  فيكون اتباع ســبيل المؤمنين واجًبا، إذ ليس 

 .هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين

له-ب عالى: قو ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ) ت

بكل معروف  فقد وصـــف اهلل تعالى هذه األمة بأنهم يأمرون  .[110]آل عمران:( ٹ ٹ

وينهون عن كل منكر ، فلو قالت األمة يف الدين بما هو ضـــالل لكانت لم تأمر بالمعروف يف 

 ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه األمة حق وأنها ال تجتمع على ضاللة.

ــه-ت ــالــى:  قــول ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  )تــع

س : العدل الخيار، وقد جعل ا .[143]البقرة:( ڄ ڄ شهداء على والو هلل هذه األمة 

الناس، ولو كانوا يشــهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شــهداء اهلل يف األرض، وأقام شــهادتهم 

 .--مقام شهادة الرسول

 ثانًيا: من السنة:

 . ]صحيح: حم[.«فمن أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة»: --قوله-أ

 ]صحيح: جه[. «.إن أمتي ال تجتمع على ضاللة»: --وقوله-ب

 هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين:ف

 وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها. األصل األول:

 عصمة هذه األمة عن الخطأ والباللة. واألصل الثاين:

إنما وهذان األصالن متالزمان: فإن قول األمة مجتمعة ال يكون إال حًقا، وكذلك فإن العصمة 

 تكون لقول الكل دون البعض.
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 قال الناظم:

218 ُ  ُ ــــــــــلَ  . َوَ    ــــــــــ ــُ ـ ،ـ ــــــــــ د ـ َ  ُ َو َ     ــــــــــُ   ـ
 

ـــَى ،خُ   ا َرـ ـــ  ــــ ـــ ـ ـ ـــ   ـــ ُ  ـ ــــ ــــ َ ـ ـــح  ــــ ـــود َ  ُ ـ ـــَتِيـ  ِبـ
 

 :يف البيت ثالث مسائل مهمة

ــة  قوله:) ـنَّ ـ ور نقل إلى العص، فإنه يالذي وقع فيه هيف عصر اإلجماع بعد وقوع أي (َوَنـْقـل ـه  َكـس 

 الالحقة على مثال نقل األخبار، والسنن. 

: وهو ما بلغ عدد نقلته مبلغ التواتر  بأن يكثر ناقلوه بحيث يحصل فمنها اإلجماع المتواتر

لنوع على الكذب، وهذا ا لة هذا اإلجماع يستحيل يف العادة أن يتفقواقَ للمنقول إليه قناعة بأن نَ 

من اإلجماع ال خالف بين العلماء القائلين بقطعية حجية اإلجماع يف حجيته وقطعيته سنًدا 

 ومتنًا.

 ذلك:ومن أمثلة 

 .إجماع الصحابة الكرام على بيعة أبي بكر رضي اهلل عنه بالخالفة-1

 إجماعهم على جمع المصحف يف عهده.-2

مع وقد أج نساءهم،عاقب الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك باعتزالهم  --ثبت أن النبي-3

خاص برســـول اهلل هذا أمر  ماء على أن  قل--العل لك اإلجماع متواتًرا  ون يجوز  فال-ذ

 لحاكم من بعده أن يستدل به فيفعله كنوع تعزير لمن أخطأ نفس الخطأ.

ثنان فصاعًدا  دون أن يبلغوا حدَّ التواتر  وهو ما نقله الواحد، أو اال ومنها اإلجماع اآلحادي: 

وهذا النوع من اإلجماعات يأخذ حكم خبر الواحد من حيث ظنية الثبوت، أما من حيث 

  .حجيته ووجوب العمل به فمذهب جمهور األصوليين أنه حجة يجب العمل به

 ومن أمثلة ذلك:

 إجماع الصحابة على تحريم نكاح األخت يف عدة أختها. -4
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ما اجتمع أصـــحاب النبي عن عبيدة-5 قال:  نه  على شـــيء --الســـلماين رضـــي اهلل عنه أ

 فهذا إجماع فعلي القبلية(الســـنة  )يعنيكاجتماعهم على المحافظة على األربع قبل الظهر 

 .منقول باآلحاد

ــع   قوله:) ــًا َمـَبى َوَيـْرَف ـْلـف حصل خالف بين العلماء  ولم يكن هذا الخالف قد  أنه إذا(: أي خ 

استقرَّ بعد  بل كان المجتهدون يف مهلة النظر والبحث، ثم أعقب هذا الخالَف إجماع  منهم 

  فإنه يكون حجة، ويرفع الخالَف السابق عليه. وهذا محل اتفاق بين العلماء.

 ومن أمثلة ذلك:

يبيع ديناًرا بدينارين يًدا بيد يف نفس المجلس، اإلجماع على تحريم ربا الفبـــل، ومثاله: أن  -1

ق ل فيه خالف سابق البن عباس   .وكان قد ن 
ناء عليه: فلو حكم -2 اإلجماع على عدم جواز شـــهادة الولد ألبيه، بعد الخالف يف ذلك  وب

  .القاضي بمقتبى شهادة الولد ألبيه لم ينفذ قباؤه

ي نوع  كان من المســك رات، وكان قد ســبقه اإلجماع على تحريم قليل المســك ر وكثيره من أ -3

ث ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وهو- خالف أبي حنيفة وأبي يوســـف يف المثلَّ ب خ من  ما ط   :

لثوبقي  فاإلجماع  أن-الث قدح األخير.  بال ما أســـموه  قدر  المســـك ر، وهو  نه ال م م المحرَّ

 .الخالفالمتأخر على حرمة القليل والكثير من سائر المسك رات يرفع هذا 

ط يًقا بعد وقوع الخالف يف -4 أجمع التابعون على جواز الصـــوم للمســـافر يف رمبـــان إذا كان م 

 .-رضي اهلل عنهم-ذلك بين الصحابة 
م.  إجماع الصحابة-5  على قتال مانعي الزكاة بعد اختالفهم يف ذلك يرفع اختالفهم المتقد 

بة-6 مامة أبي بكر بعد اختالفهم يف ذلك إجماع الصـــحا ما وقع من اختالف أول  على إ يرفع 

 األمر.
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ــع   ):قوله ــْدَف  اَل ي 
ــق  ـ ــاَلح  هم، واستقرَّ  المجتهدين إذا أجمعوا على أنَّ ( أي ب  أمر، وثبت إجماع 

رًفا، ثم رجع أحدهم أو بعبهم رأيهم، وانتهت المهلة الكافية  للبحث، والنظر، وإبداء الرأي  ع 

عن هذا اإلجماع، وخالف اجتهاَده السابق، فإن خالفه هذا غير معتبر، وغير قادح يف انعقاد 

اإلجماع وحجيَّت ه  فاإلجماع إذا حدث واستقرَّ لم يرتفع برجوع أحد المجمعين أو بعبهم 

 ومن أمثلته:. عن رأيه، وهذا مذهب جمهور األصوليين

أبي طالب يف بيع أمهات األوالد بعد اتفاقه قبل ذلك مع عمر بن الخطاب  خالف علي بن -1

وسائر الصحابة على تحريم بيعهن، فقد خالفهم بعد أن أجمعوا على تحريم بيعهن وكان هو 

له عبيدة الســـلماين:   "أحد المجمعين، فمخالفته المتأخرة ال ترفع اإلجماع  ولذلك قال 

 [.292-291/ 7عبد الرزاق مصنف ] ."من رأيك وحدكرأي ك يف الجماعة أحب  إلينا 

قة يف مرض الموت تر ث من زوجها بإجماع الصـــحابة على  اســـتدلَّ -2 الحنفية على أن المطلَّ

، ولم ينك ر عليه  ذلك، فقد طلَّق عبد الرحمن بن عوف ثها عثمان  ته يف مرض موته فورَّ امرأ

صحابة  فكان إجماًعا. وردَّ الحنفية على أحد  من سلم  ال وي عن عبد بمن لم ي اإلجماع لما ر 

ثت ها  لو كان األمر إليَّ  "قال:  أنهاهلل بن الزبير  بأنه قد صـــحَّ عن ابن الزبير أنه قال هذا  "ما ورَّ

 الكالم يف وقت إمارته  بعد سبق اإلجماع، والخالف المتأخر ال يرفع اإلجماع السابق.
 

اَو ـــــَ 219 ُ  َ  ـــــَ ارـــــُ شـــــَ ح  . َأي      َبَ   ُر ـــــَ
 

ح    َ  ــــــــــَ ا اي  ( رــَ َ ُل ِر   ِخت د ُ  )َ  َأب   ُ  َوَ 
 

َتـْب  قوله:)  ـه  َتــَفــاَوَتـْت َعــَلى ر  أن إجماع العلماء ليس على مرتبة واحدة  وإنما (: أي َأْحَكام 

اإلجماع المعلوم من الدين بالبرورة هو أعلى المراتب، ف هو على درجات ومراتب متفاوتة 

 الصريحمتواتًرا، ثم اإلجماع  صريًحا غير المعلوم من الدين بالبرورة إذا كان إجماًعا ثم

 اد،حالثابت باآلحاد، ثم اإلجماع السكوتي المتواتر، ثم اإلجماع السكوتي الثابت باآل

الصريح داللته قطعية، والسكوتي داللته ظنية وبالتالي فإن األحكام المترتبة على تلك ف
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أقوى من حجية اإلجماع  صريحاوت بتفاوت مراتبها  فحجية اإلجماع الاإلجماعات تتف

السكوتي، وحجية إجماع الصحابة أقوى من حجية إجماع من بعدهم، ومن أنكر إجماًعا 

معلوًما من الدين بالبرورة فحكمه الكفر اتفاًقا  بخالف من أنكر إجماًعا ظنيًّا أو مختلًفا يف 

 .وهكذا. ..األقوى، وكذلك يقدم يف التعارض حجيته

( َما اْحتََسْب قوله: ] الف  ْن خ  ــم  م  ــو  )اَل أَْعـَل ــْحـ ــ  «كذاأعلم خالًفا يف  ال»قول القائل:  أنَّ [ أي َوَن

ال ي َعد  إجماًعا  ألنه نفي للعلم بالخالف، وليس إثباًتا لحصول االتفاق المطلوب يف اإلجماع. 

 ويستوي يف ذلك أن يكون القائل من أهل االجتهاد أو ال يكون كذلك.

  مثاله:

ــافعي ذكرهما -1 ، ويف كل  أربعي يف األم أنَّ  اإلمام الش  ننصــاب الزكاة يف البقر: يف كل  ثالثين تبيع 

نَّة . قال:  ســ  الطبعة  9/ 2األم للشــافعي ] .«خالًفاما ال أعلم فيه بين أحد لقيت ه من أهل العلم  وهو»م 

 [.هـ1381األولى 
 وف،عوابن  الزبير،وابن  اهلل،ثبت عن جابر بن عبد  وهذا ال ي َعد  إجماًعا  ألن الخالف فيه قد

 .وأبي حنيفة النخعي،وإبراهيم  وقتادة، والزهري، المسيب،وسعيد بن 
مالك-2 ع ي:  يف الموطأ قال اإلمام  ى عليه  أي-وإن نكل »يف رد  اليمين على المدَّ  عن-المدعَّ

ل ف صـــاحب  الحق  إنَّ  ه على صـــاحبه  فهذا ما ال اختالف فيه  اليمين ح  . وثبت حق  ه لحق  حقَّ

 [.1403: رقمالموطأ ] «البلدانعند أحد من الناس، وال ببلد من 

فيه شهير  وكان  والخالف» الزركشي:وهذا ال ي َعد  إجماًعا  ألنه قد ثبت الخالف فيه: قال 

ي بالنكول، وكذلك ابن  العثمان  ه عباس،يرى ردَّ اليمين، ويقب  ، وغير  ، ومن التابعين الحَكم 

لزركشي لالبحر المحي  ] «.وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القباة يف ذلك الوقت ليلى،وابن أبي 

6 /489.] 

220  ُ ُ َ ال ِ ــــُِ   . ِر   ُكــــ   ــــ َ    ُ  َوالــــ    ــــلِ  اب 
 

ـــُ   ه ـــُ ـــ   ـــِ    َ َوخـــُ  ـــ  ل    َخـــِ  ـــُ ا ا   ح    ـــِ ُِ قـــــَ   
ل  ِإن  َ لـــــ  . ِـــــــــــُ 221  هــُ َُ ِ  كــُ   ــُ ــِ ُ االــ  ــَ  ئ

 
ائــِ ُ ُسِ لــبــَ ــَ  ا  اُ  لـــــَ اِ يــ  ــِ ـــــَ ا  ـــــَ  ضـــــــــــــَ
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َُائــــِ ع 222 ُ  . َوِإن  خــــَ ـــــَ   قــــَ ا ُأثــــِ  بــــَ ـــــ 
 

   ُ ــــِ ــــَ  عــــ   ــــَ ا َ    َح ـــــَ فد بــــِ ـــــ  ــــ  ي  خــــُ  ُـــــَ  رــــَ
ُك  ِ 223  ا ال ـــــــــ      ا َــ َُـ َح  الُـــــــــ     لَـ . َأرـ 

 
هـــِ  ـــــ  رـــِ   ِ  َ  بـــِ ُِ ـــ  ا ـــــَ ُي الُــــــــــــ  هـــــَ     ل  رـــَ

ــــ     َأيـــــَ . رــــِ 224  ــــِ   ال ــــِ ـــــ  ع   َح ِ حد َوق  عـــــَ
 

ا  ـــــِ   بـــــَ ـــــَ ل  قـــــَ هـــــُ َولـــــُ ـــــ    و  ُُ  حِ ح  ُيُـــــــــــــِ
 

 .يقسمين: األول: اإلجماع الصريح، والثاين: اإلجماع السكوتينقسم اإلجماع إلى  

. والقولي: هو أن يتفق قول الجميع على الحكم. فأما الصريح فيشمل القولي، والفعلي

عيَّنًا    .كالختانوالفعلي أو العملي: هو أن يفعل الجميع شيًئا م 

ر بعض المجتهدين حكًما يف م السكوتي:وأما اإلجماع  سألة اجتهادية ويبلغ ذلك فهو أن يقر 

الحكم  سائر المجتهدين يف ذلك العصر، ويسكتوا عنه، وتنقبي مهلة النظر عادة، وهي المهلة 

والسكوت يف هذه الحالة إما أن يكون مقترًنا بأمارات الرضا  الكافية للبحث وتكوين الرأي.

خ  فليس بحجة بال فيكون هذا اإلجماع حجة بال نزاع  وإما أن يكون مقترًنا بأمارات الس  

ًدا عن األمارات فإن تكررت الواقعة مع تطاول الزمان فهو حجة وإن  نزاع  وإما أن يكون مجرَّ

أنه ليس بإجماع وال حجة ملزمة إال ما كان من عصر  والراجح عندي، ن زاع لم فهو محل

ن مما هو يف الحقيقة إال رأي جماعة بل يتابع ويستدرك عليه و-كما سأوضحه-الصحابة

كى عن العشرة والعشرين ال يصلح ْح وما كان رأًيا ي    بعدد يسير محدود ينالفقهاء محصور

 .حجر على األمة بعدهم خالفه، ويكون حجة ملزمة للناس إلى يوم القيامةينًا ي  أن يكون د  

 بعَ تَّ تَ  عى يف كثير من المسائل الشرعية، وهو مبني على أن الفقيهَ دَّ هذا اإلجماع هو الذي ي   

الصحابة والتابعين مثاًل من اآلثار واألخبار يف تلك المسألة، فوجد جميع تلك  المنقول عن

اآلثار قد اتفقت على حكم واحد ولم يجد عن أحد من أهل زمانهم من نقل عنه خالفهم، 

أما أن ينتشر القول  .فأجرى ذلك منهم على أنه إجماع، وإنما هو يف الحقيقة إجماع سكوتي

 رَ فَّ وَ لمجتهدين فال تظهر منهم له مخالفة فهذا يستحيل أن توجد مسألة واحدة تَ ا عجميويبلغ 

 .فيها هذا الوصف

 :وقد سبَّْقنا بالترجيح اختلفوا فيه على ثالثة مذاهبولكنَّ الفقهاء 
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ًعا-1 ية ليس بحجة، وال يســـمى إجما مالكية وبعض الحنف ، وهو قول جمهور الشــــافعية وال

 والحنابلة.

بلغه ذلك القول، ثم لو  يقول الساكت ما لم يقل؟ على أن الساكت ال يجزم أنهقالوا: كيف 

بلغه فجائز أن يكون منعه مانع من االعتراض، ربما كان الهيبة للقائل، أو الخوف، أو ألنه يرى 

 أنه ال إنكار يف موضع اجتهاد، كما يجوز أن يكون أنكره ولم يبلغنا، أو لغير ذلك.

واحتجوا بأن الســـكوت يف األصــــل عالمة  عض الحنفية والحنابلة.وهو قول ب حجة قطعية،-2

 على الموافقة والرضا.

ـــافعية والحنفية. حجة ظنية،-3 ـــافعي وبعض الش ـــتدلوا بأن االحتمال الوارد  وهو قول للش واس

على رضــا المجتهد وعدم رضــاه يجعل الجزم بموافقته ظنًيا، لكن لما كان األصــل أن العالم 

لذي يقتبـــي البيان، دل ذلك على أنه موافق على ذلك القول الذي ال يســـكت يف الموضـــع ا

 بلغه.

وطائفة من الفقهاء تخص هذا النوع من اإلجماع بالصحابة دون من بعدهم، ألن منصبهم 

 .الشريف ال يقتبي السكوت يف موضع المخالفة

ومعرفة   أما اإلجماع السكوتي لدى الصحابة فمتصور وقوعه، بل ينزل منزلة الصريح  لقلتهم

أشخاصهم  والنحصارهم يف بلد واحد  ولما عرف من سيرتهم ومبادرتهم يف قول الحق 

الذي يرونه دون خشية من أحد وال مهابة ألحد، واألمثلة التي يمثل بها عادة لإلجماع 

 ومن أمثلتها:السكوتي هي إجماعات الصحابة، 

ه القرآن يف مصــحف واحد  إجماع الصــحابة رضــي اهلل عنهم على جمع عثمان رضــي اهلل عن-1

 ال تقولوا يف عثمان إال خيًرا  فواهلل ما فعل الذي فعل إال عن مأل "فقد روي عن علي أنه قال: 

نَّا.  م 
إجماع الصــحابة رضــي اهلل عنهم يف زمن عمر على أن حدَّ شــارب الخمر ثمانون جلدة  فقد -2

صحابَة فقال له عبد  الرحمن بن شار عمر  رضي اهلل عنه ال ست أخف  الحدود ثمانون   عوف: ا
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به  قافأمر  بة  وال مخالَف لهم  وانعقد»ابن عبد البر:  لعمر.  يه إجماع  الصـــحا . «منهمعل

 سكتوا  فهذا إجماع سكوتي.  ةفالذي أشار على عمر هو عبد الرحمن بن عوف، والبقي
 وهذا» قدامة:إجماع الصـــحابة رضـــي اهلل عنهم على عدم بيع األراضـــي المفتوحة  قال ابن -3

قول عمر يف المهاجرين واألنصــــار بمحبـــر ســــادة الصـــحابة وأئمتهم  فلم ي نَكر  فكان 

 . «إجماًعا

إجماع الصـــحابة رضـــي اهلل عنهم على أن أحقَّ النَّاس بالحبـــانة األم   ألن أبا بكر الصـــديق -4

ه أم  عاصـــم  وقال لعمر:  ها،"رضـــي اهلل عنه قبـــى بعاصـــم بن عمر بن الخطاب ألم  يح   ر 

ها خير  له منك  ها، ول ْطف   ."وَشم 

تُ   ـــِ 225 ِـــِ لـــَ ـــ     قـــَ . َوِإن  َأ ـــَ  الـــ     ِ  
 

ـــــ  ـــــاِلـ ـــــ ُ  َثـ ـــــُ ـ ـــــي  َ ـ ــــــ ـــــَهـ ــــــ ــــــ ـــــَ    ِ ث  ُ  ا  ِ َ ـ  ـ
َيَ جـــــَ ل  قِــ ثَــ   ع  ــ  َيَ رَــ .  ــَ ــِ ـــــ  226    ُ ائِــ  ـــــ 

 
ُ َ ال     ــــــــــــــــــــِ الـ ُـــــــــِ َوال ـــ    ُ ائِ َ  ال  ـــَ ُي َو    ـــ    

اِ     ُ ل ـــــل  يُ ِإن . 227  َكـــــ   َُ ــــَُ ــــَ ـ ـ َل   ُرـــــش     
 

ـــــ    ـــــَ  ـــــَ ب ـــــُ   ـــــَ ه ـــــَ   ـــــِ  ـــــَ ا   ـــــ  ائ ال ـــــِ ـــــَ  ع   ك َُ ـــــَ      
 

المجتهدين من األمة يف عصر من العصور يف واستقر خالف  انتهى وهو إذا اإلجماع البمني:

يأتي بعدهم من المجتهدين يف  لمن يجوزلم يتجاوزوهما، فهل و مثاًل  قولين علىمسألة ما، 

 األولون؟ قبل ذكريحدثوا فيها قواًل ثالًثا غير القولين اللذين انتهى إليهما  عصر آخر أن

 الخالف نوضح صورته أكثر بمثالين:

اختالف الصـــحابة رضـــي اهلل عنهم يف الجد إذا اجتمع مع اإلخوة يف تركة، حيث قالت طائفة -1

حجب الجد  منهم: يشــــارك اإلخوة  الجدَّ ويقاســـمونه يف الميراث. وقالت طائفة أخرى: ي

كأن يقول بحرمان  ًثا  ثال عدهم أن يحدث قواًل  مال كله. فهل يجوز لمن ب اإلخوَة ويرث ال

  مثاًل؟الجد من الميراث 

اختالف الفقهاء يف ترك التســـمية عند الذبح، حيث قال بعبـــهم: يحل أكل الذبيحة ســـواء -2

تركت التســـمية ســـهًوا أو عمًدا. وقال آخرون: ال يحل يف الحالين. فهل يجوز لمجتهدين 
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آخرين أن يحدثوا قواًل ثالًثا، كأن يقولوا مثاًل: يحل أكل الذبيحة إذا تركت التســـمية ســـهًوا، 

 .ركت عمًداوال يحل إذا ت

وهو مذهب أكثر األصوليين، بناًء على أنَّ اإلجماع البمني حجة  ،المنعالقول األول: 

واستدلوا على ذلك بأن إحداث قول ثالث ال يخلو من أمرين: أحدهما أن يكون هذا القول 

 صواًبا فيكون القوالن أو األقوالالمحدث خطأ وحينئذ ال يعتد به. والثاين أن يكون هذا القول 

التي ذهب إليها أهل العصر السابق كلها خطأ فتخلو األمة يف عصرهم عن قائم هلل بالحجة، 

وهذا مستحيل دل على استحالته أدلة حجية اإلجماع، فتبين أن كال االحتمالين باطل فيكون 

 إحداث قول جديد باطاًل.

وال إجماع، واستدلوا على ذلك بأن اإلجماع ال يمكن  أنه ليس بحجةأي  الجواز،القول الثاين: 

أن يؤخذ من الخالف، وأصحاب العصر السابق قد اختلفوا فكيف يستدل باختالفهم على 

اإلجماع. وأيًبا فإن أصحاب القرن السابق قد اختلفوا يف المسألة، فيستدل باختالفهم على 

الخالف فيها فال مانع من إحداث قول  أن المسألة خالفية، وأن الخالف فيها سائغ، وإذا ساغ

 جديد.

فإن كانت أقوال المختلفين بينها قدر مشترك والقول المحدث يرفع  القول الثالث: التفصيل،

 ما اتفقت عليه فهو باطل، وإن لم يرفع ما اتفقت عليه األقوال فهو اجتهاد سائغ.

اث الجد الصحابة اختلفوا يف ميرومثلوا للقول الذي يرفع ما اتفقت عليه األقوال السابقة بأن 

الميراث للجد، واإلخوة محجوبون،  واإلخوة فقال بعبهم: يَشّرك بينهم، وقال اآلخرون

والقدر المشترك بين القولين أن الجد ال يمكن أن يحرم من اإلرث حينئذ، فلو قال المتأخر: 

 الميراث لإلخوة والجد يحجب بهم لكان قوله باطاًل مخالًفا لإلجماع.

ومثلوا للقول المحدث الذي ال يرفع ما اتفق عليه القوالن السابقان بما إذا اختلف المتقدمون 

يف العيوب هل يفسخ بها النكاح، فقال بعبهم: ال يفسخ النكاح بالعيوب، وقال بعبهم 
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يفسخ بها، فلو ذهب ذاهب بعد عصرهم إلى أن بعض العيوب يفسخ بها دون بعض لما كان 

 جماع.قوله مخالًفا لإل

ثلث  تأخذ األمما أحدثه محمد بن سيرين يف الغراويتين: أبوان وأحد الزوجين، فقال:  ومثله:

وثلث الكل يف زوج وأبوين، مع أن الصحابة رضي اهلل عنهم ليس لهم  وأبوين،الباقي يف زوجة 

 .المسألتين: إما ثلث الكل، وإما ثلث الباقي إال قوالن يف

إذا جمع األولون بين مسألتين يف الحكم وهذه المسألة متفرعة من اإلجماع البمني: وهي 

 .ولم يفصلوا بينهما

لمن جاز  إذا اختلف أهل العصر يف مسألة على قولين :والراجح القول الثالث وخالصته

 .ما أجمعوا عليه إذا لم يرفعبعدهم إحداث قول ثالث 

، وقد استدل بها الشافعي :االستدالل بأقل ما قيلمهمة:  ويتفرع على اإلجماع البمني قاعدة

ر باالجتهاد على قولين أو وتابعه عليها أكثر األصوليين، ومفادها  أن يختلف العلماء يف مقدَّ

ثالثة فيقول بعبهم فيه بقدر، ويقول بعبهم اآلخر فيه بأقل من ذلك القدر، وذلك مثل 

ل: إنها مثل دية المسلم، وقيل: إنها مثل نصفها، اختالفهم يف دية اليهودي والنصراين. فقي

 ع،متفق عليه عند الجمي وقيل: إنها مثل ثلثها. فالقول بأقلها وهو الثلث أخذ  بأقل ما قيل.

 حجة.  هوقواًل قال به كل األمة ففيكون 

ــــَ . َوإِ 228 ِف ُيَع   حِ ن  َيُ ل  َبَ   ال  ُـــــــــُ  
 

ـــــ  َوخـــــُ   هـــــُ   ـــــُ   ِ ُِ ـــــ  ـــــَ  ة ـــــِ ـــــَ ِإن  يُ  ل     حِ  ــــــــــــــ  
ــِ ــ229  شــَ  ــ  َ  ال ــَ ــَ   ــ ـــــ  ُُ َأرـــــ  .   ُِ   ا ال  ا ــِ

 
ـــــــــــــــــــَ   ـــ ــُ ــِ   َوقـــــَ   ل  ي ــَ ــلــ    اُ  ال ُـــــَ ــَ ُِ   ح    ــَ   

شـــَ ـــِ 230  ُح الـــ  م  ـــــَ ُِ قـــَ   ع َراجـــِ ُ . َورـــــَ   ـــ 
 

ُْ الــــ    َح عــــُ ـــــ  ح  َأ ــــَ  َوالــــ  الــــِ ُ ِإ   قـــــَ  َ ُـــــــــــــَ
و  الــــ  ــــِ ـــــَ 231  ُُ شــــِ ُُ . َورــــُ ــــ  َ ثــــِس  اِس َ   ــــُ

 
ـــــُ   ه ـــــُ َت  ـــــِ ل  خـــــِ ـــــ   َحرُ ِإِ  ال اُس َرُــــــــــــــ  ـــــَ   

 
اإلجماع ال ينعقد  وال ي عتبر إال إذا كان صادًرا عن دليل  أنَّ أي  ال إجماع إال عن دليلابتداًء 

 استند إليه  
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أو كان دلياًل إجماليًّا كاالستناد إلى  السنة،  كنص  من الكتاب أو تفصيلًياسواء كان دلياًل 

رة يف الشريعة اإلسالمية. وهذا مذهب جماهير األصوليين ه: ، وينبني عليالقواعد العامة المقرَّ

 .وعما يخالف ذلك النص من األدلة إذا صحَّ اإلجماع أغنى عن البحث يف دليله ومستنده أنه 

 وفائدته:صوليين، فإن كان مستنًدا على نص فهذا محل اتفاق بين األ

 يرفع الخالف الحاصل قبله.  نصأن اإلجماع المنعقد عن -1

 أن اإلجماع ينقل الحكم الظني إلى حكم قطعي.-2
 .ي سق  عن المجتهد مؤنة البحث عن دليل الحكم-3
 أن النص الذي استند عليه اإلجماع ال نص له مخالف.-4

 ومن أمثلته:

وجود عذر من عدم وجود ماء، أو  اإلجماع على مشـــروعية تيمم المحدث والجنب  حال-1

ار بن ياســـر يف --بعثني رســـول اهلل": مرض، أو نحو ذلك  ومســـتندهم يف ذلك: خبر َعمَّ

غت يف الصـــعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له --حاجة فأجنبت، فتمرَّ

ضربة «إنما كان يكفيك أن تبرب بيديك هكذا»فقال:  ثم  واحدة،، ثم ضرب بيديه األرض 

 ]ق[. ."مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه 

: --اإلجماع على حرمة الجمع بين المرأة على عمتها أو خالتها. ودليل هذا اإلجماع قوله-2

 ]م[.«. تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها ال»

ـــه، ودليل هذا اإلجماع قوله-3 من ابتاع »: --اإلجماع على عدم صـــحة بيع الطعام قبل قبب

 ]ق[. «.طعاًما فال يبعه حتى يستوفيه

هذا إذا كان االستناد على نص  أما إذا كان مستنًدا على غير نص: كقياس أو مصلحة أو عرف 

 ففيه خالف على قولين، كاآلتي:أو قول صحابي... 

م الجواز: -1 قد  ومفاده ذهب الجمهوروهو  هاد وقياس  ف نه يجوز أن يقع اإلجماع عن اجت أ

ـــتندها القياس  كإجماعهم على خالفة أبي بكر  وقعت إجماعات يف عهد الصـــحابة كان مس
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ًسا على إمامته يف الصالة. حتى قيل:  ألمر ديننا أفال --رضيه رسول اهلل"رضي اهلل عنه قيا

ـــ هم على أن الحرَّ إذا ش
ه ثمانون جلدة، وهذا نرضـــاه ألمر دنيانا؟و. وإجماع  رب الخمر فحد 

 وإجماعهم على المصلحة كجمع القرآن.اإلجماع مستنده القياس على حد القذف. 

الظاهرية، ومحمد بن جرير الطبري فذهبوا إلى أن دليل اإلجماع ينبغي  وهو مذهب المنع،-2

ن يكون الكتاب، أو الســـنة حصـــًرا  ألن اإلجماع ال تجوز مخالفته فال يصـــح أ أن يكون من

 مستنده القياس الذي تجوز مخالفته. 

وقد رد الجمهور هذا بأن مخالفة القياس جائزة إذا لم يجَمع على ما ثبت به، أما بعد اإلجماع 

  على حكمه فيصير قطعًيا، وبالتالي ال تجوز مخالفته.

ـر  َوم  وقوله: ) َؤث  َيـاس  اَل ي  ْو اْلق  ر 
كان على مسألة راجعة إلى  اإلجماع إذا أنَّ ... البيت( أي نْكـ 

القياس لم ي عَتدَّ فيه بمخالفة منكري القياس  وال تؤث ر مخالفتهم يف انعقاده. أما إذا كان 

اإلجماع على مسألة ال ترجع إلى القياس فإنه ي عتَبر فيه مخالفة من أنكر القياس، وال ينعقد 

قين من علماء األصول  .دون موافقتهم. وهذا مذهب المحق 

ا مبني  على القول بتجزؤ االجتهاد  وبيان ذلك: أن القياس جزء من االجتهاد  ومنكر وهذ

 .القياس مجتهد فيما عدا هذا الجزء فيعتبر قوله فيما عدا القياس

 ومن أمثلة ذلك:

له-1 كد يف قو ماء الرا لدائم وال »: --ورد النهي عن البول يف ال ماء ا حدكم يف ال ال يبولن أ

  .. ]ق[«الجنابةيغتسل فيه من 

وقد أجمع الفقهاء على حرمة التغوط يف الماء الراكد، أو صب  البول فيه قياًسا على البول 

حيث ذهب إلى أن الغائ ، وصبَّ البول ليسا  الظاهري المباشر  ولم يخالف يف ذلك إال داود 

سألة إجماع يف مكالبول المباشر. ومخالفته ال يعتد بها فال تقدح يف اإلجماع المذكور  ألنه 

 قياسية فال تعتبر فيه مخالفة منكري القياس.
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لة -2 اختالفهم يف  مع-اإلجماع على أن حرمة الربا يف األصـــناف الســـتة المنصـــوص عليها معلَّ

ى )الربا(الحكم  وأن-تعيين العلة  دت فيه العلة من غير  يتعدَّ بطريق القياس إلى كل  فرع وج 

 تلك األصناف. 
جماع الظاهرية  حيث ذهبوا إلى أن حكم الربا مقصور على األصناف الستة وقد خالف هذا اإل

الذهب بالذهب، والفبة بالفبة، والبر بالبر، » قوله:المنصوص عليها يف الحديث، وهو 

والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثاًل بمثل سواء بسواء، يًدا بيد، فإذا اختلفت 

 .]م[«. ديف شئتم إذا كان يًدا بيهذه األصناف فبيعوا ك

 فمخالفة الظاهرية هنا غير معتبرة ألن المسألة محل اإلجماع مسألة قياسية. 

أجمع العلماء على قتل الجماعة بالواحد  ومما استندوا إليه قياس حد  القتل على حد  القذف -3

أن كاًل منهما حد  بجامع  فكما أن حدَّ القذف يجب للواحد على الجماعة فكذلك حد  القتل

يثبت للواحد على الواحد. وقد خالف هذا اإلجماع الظاهرية  حيث ذهبوا إلى أن الجماعة 

 محل اإلجماع مسألة قياسية. ال تقتل بالواحد. وخالفهم هنا غير معتبر ألنَّ 

ُـــــــــــــُ 232  ُ ِش ع َأن  َي  َي اْلج ـــــا ُ . َوُر  
 

ِر َ  ُ ــــَ ا َرــــــــــــم    ــــــــُهــــــــ   ــــُ ــــــــ    ــــَُا ُ َ ــــــــُح ال 
ـــ233  ـــُهـ ـــُىـ ـ ـــع  ـــ. َوَ ـ ـــَ ـ ِعـ ـــَ َ  ا   ـــح  َرـ ـــل  َقـ   ُ ا َ ـ

 
اُ  يــــــَ رــــــِ وَ   ــــــ  ــــــ  ــــــ  ُل ال هــــــُ ــــــ  ــــــ     ُ  َراَ  ُ  

ي  234  َُ ــ ــَهاَ ِ ـــ   َأ  ُ  َقل ع ا َيـ ــُ ـ ـ ــ   ـــ ِقـ ــح   .  َ ـ
 
 

ـــ  ـــ   ُ ـ ـــ َ ِ ـ ــــ ـ ـــحَ َ  ،  د ُ  ـ ـــع  ـــ  ُ َبـ ـــَ       ِرـ ــــ ــــ ـــا َ ـ  ـ
عُ  .235  ُِِ ل  َ َ ُــــــ  ُِ   ِر   َبُــــــ    ُ ُح الُــــــ 

 
شـــــِ   ِـــــــــــــُ   يع َواِر ع لـــــَ ُـــــِ ـــــ   كـــــُ     ُ  ـــــــــــــَ

 
سلَّم به، وكذلك  ما أ واقع فعاًل وال خالف فيه، يف ضروريات األحكامإمكانية اإلجماع عقاًل م 

 يف غير ذلك 

عن بالبرورة بأن كان اإلجماع  من الدين معلومة وهو: اإلجماع على األحكام التي ال تكون

 :قولينالعلماء يف إمكانه على  مستند ظني، فقد اختلف
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، حيث هلوقوع  راجحوهو ال وهو مذهب جمهور العلماء األول: أن اإلجماع ممكن، قولال

على حرمة  ومن ذلك: اإلجماع على اإلمكان من الوقوع، إن اإلجماع وقع فعاًل، وال أدل

على تقديم الدين  ، واإلجماععلى حجب ابن االبن باالبن ، واإلجماعشحم الخنزير كلحمه

على أن الواجب يف  ، واإلجماععلى أنه ال زكاة يف أعيان الشجر ، واإلجماععلى الوصية

على أن الماء إذا تغير أحد  ، واإلجماعالفعل مرة واحدة الغسل والمسح يف الوضوء هو

 .. يجوز الوضوء منه.أو طعمه، أو ريحه بنجاسة ال أوصافه الثالثة: لونه،

 إبراهيم بن سياروهو مذهب : هو غير ممكنوالثاين: أن اإلجماع مستحيل عادة،  قولال

 وااستدلو بعض الشيعة، وبعض الخوارج.وقال به وبعض شيعته،  ،المشهور بالنظام المعتزلي

حكم يف مشارق األرض ومغاربها، وهذا االنتشار يمنع نقل ال ن أهل اإلجماع قد انتشروابأ

 عادة، وإذا امتنع نقل الحكم امتنع االتفاق. إليهم

... البيتين( أي عند التحقيق نجد أن اإلجماع حصل يف عصر الصحابة بنوعيه تدقيقهاوقوله: )

فلم يقع الصريح وإنما كان اإلجماع من قبيل الصحابة  عصر الصريح والسكوتي، أما بعد

 ،الصحابة تفرقوا يف األمصار تفرًقا شديًدا العلماء بعد عصروذلك أنَّ   اإلجماع السكوتي

وكثرت أعدادهم، واختلفت مشاربهم، ولم يأخذ االجتهاد أسلوب الشورى الذي كان يف أيام 

الصحابة، وقد استجدت بعض المسائل واشتهرت بأحكام ولم يعرف لها مخالف، مع أنَّ 

تى بره إجماًعا صريًحا وال حعدم المعرفة ال ينفي وجود المخالف، وبالتالي ال نستطيع أن نعت

 سكوتًيا إال مع التسامح.

ا قــــَ    بَ .  ِ 236 ُِ ــــَ اِئ ُ َل ُ  ح  ُـــــــــ  ي  َوقــــَ َُ 
 

ِحثـــــَ   ُـــــ  ْع َواِـــــــــــ  ـــُ َح ِح ـــــ  ائـــِ ُ جـــــَ      ـــــــــــَ ـــــَ
 237  ُ ـــ ِ . َوَ اُبَ ا ِرـــ   َرـــ   ُِ ـــــــــ  ـــَحِر الـــ  ـــش 

 
ــــَ   ا  َ   ــــَ ـــــَ ي  ُ و   ةـــــَ ــــَ ُ  ـــــــــــــ   ــــ  ــــ  ىـــــــــــــ    ــــِ    ِ  

جــــِ 238     ُ ا. َ    اِرعــــ   ُحو  ِه ــــ  َرــــــــــــــــــ ــــَ     ا ِ   
 

ــــُ ــــ  ــــَ   ــــ   ــــُ َول ِر ـــــ  ع ُد َ و  هــــُ ــــِ   َأ ـــــــــــــ  ا         
 ح   ــــَ ي  َ ِ  ــــ  د ِ    ال  َ ِ  لــــُ     ــــِ  ِ َأب  . 239 

 
ـــَ ـــ َ    ِ ا َ ـــــــــَ اِ    َوَرــــــا ا ـــــــــــــــ   ُِ ُر ـــَ ــــــح   ـــح  َول 
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عـــــ  . 240 ــَ ــُ ـــــَ     ل    ــُ ــ  ث ــِ  ــَ ِــ ُح َ ا ل ال ــعـــــَ      
 

ـــــ  ـــــاِرـــــِعــــــــــ   ـــــِح ُلـــــي  َبـــــاِلـــــلد ِل ـــــ   ـــــُ ـــــ       َول 
 241 َ    َ ِل   ِــــــــــَ ـــــَ    ُرُ    َُ َ ا  ِ    ـــــَ  . ِ  

 
ُ  ِإن  َ ــــ  ــــَ ــــ  ــــَح ِ ــــــــل  َ ا َوَواَ ــــــــــــَ ــــــــ   َ ــــ  

ُُ  َ َ ن   ِ . 242  ـــــــــ   َ ـ فِ ا اِْلج  اَ  َلال  ـــــــــ    ـ
 

ُـــــــــــُ   ُِ ــ  ال ِ   ـــــِ ُ ـــــــــــُ   َح  َ ِو   ا   فِ لـــــَ    
 

معنى األبيات واضح جًدا وهي تطرح آليًة إلمكانية انعقاد اإلجماع الصريح يف الوقت الحاضر 

 حتى 

ي ستغل هذا المصدر من مصادر التشريع ال سيما أن هذا العصر قد كثرت فيه النوازل التي 

 تحتاج إلى نظر فقهي ملح، وال يخفى ذلك على مطلع... وخطوات هذه اآللية كالتالي:

 إيجاد مجامع فقهية يف كل بلد إسالمي. ولى:الخطوة األ

 ضم كل الفقهاء إلى مجمع بلدهم إن تيسر وإال ي كتفى بباحثين. الخطوة الثانية:

 تفريغهم لالطالع على النوازل والوقائع الجديدة وبحثها ودراستها. الخطوة الثالثة:

 يتم نشر ما توصلوا إليه عبر وسائل ومواقع تتبع مجمع كل بلد. الخطوة الرابعة:

حتى للذين لم يلتحقوا بمجمعهم ألي سبب -يفتح المجال لكل العلماء الخطوة الخامسة:

 أن يبدوا آراءهم بإرسالها لمواقع التواصل التي تتبع المجمع.-كان

ي تماًما كالصريح عند إذا تمت هذه الخطوات واتفقت فتاواهم وقراراتهم فهو إجماع قطع

 األصوليين. 
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القياس هو رابع المصادر الشرعية المسلم بحجيتها ومكانتها عند جماهير المسلمين كما بينا 

سابًقا، وهو ثالث المصادر من جهة استثماره يف بناء األحكام بعد الكتاب والسنة  فهو مصدر 

ستجدات التي ال تنقطع، والنوازل التي ال تتوقف، والفقيه حًقا من ثري ومنتج ومستوعب للم

يرزقه اهلل تفريع الفروع على األصول، وإدراج النوازل على المنصوص عليه، وهي العالمة 

 الفارقة بين الفقيه والحافظ للنصوص من دون القدرة على التفريع.

 وسندرس هذا الباب من جهتين: 

 من جهة اعتباره مصدًرا يستثمر يف الفروع، وهذا سندرسه هنا يف مصادر األحكام.  األولى:

من جهة المفهوم العام للتشريع ورب  الجزئيات بالكليات، وسندرسه يف الطريق  والثانية:

 الثاين من طرق االستنباط.

 ونبدأ اآلن بتفاصيله من الجهة األولى:

ل  ِ 243 ُ َُاِ ُ  ا لَ ا ـــــَ .  ل      ُسَ  ِحيـــــَ َ  ا     عـــــ 
 

ــــــــــــِ َ ـــ   َوِرـــ  ـــ ُ   اُق ُثـــــــــل  الـــ  ـــــــــ   َُ ــــــ ل   ـــُ  اْل 
قد ِ  ـــــَ ا. ِإل ُـــــَ 244  ُل   يد ِ َ    ُك    اُق َر ـــــــــ 

 
ــــــــَ ــــــــُهــــــــَ ــــــــــــــــ  ِ ِ  ِلــــــــَ اِرــــــــ د َبــــــــ   ش  ُُ  اِل

 
القياس لغة: التقدير، ومنه يقال: قست األرض بالقصبة، وقست الثوب بالذراع، أي قدرته  

بذلك. وهو يستدعي أمرين يباف أحدهما إلى اآلخر بالمساواة، فهو نسبة وإضافة بين 

 شيئين، ولهذا يقال: فالن يقاس بفالن، وال يقاس بفالن، أي: يساويه، وال يساويه. 

. والمسكوت: الفرع. والمنطوق: لعلة جامعة بينهما يف الحكم إلحاق فرع بأصله واصطالًحا:

 األصل. 

ويؤدي معناه أثناء التعبير عن عملية القياس ألفاظ، منها: التعدية، فيقال: تعدية حكم األصل 

للفرع الشتراكهما يف الحكم. ومنها، اإللحاق: كما مر يف التعريف، ومنها، التسوية، فيقال: 

 .الستواء بين الفرع واألصل يف العلة المستنبطة من حكم األصلاهو 
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ـــُ بِ 245 ـــ ع َ ـ ــــ ـ ـــ   ، َوُيـ ـــــــفع ــــ ـــاِ ـ ــــ ـــ   . َوَلـ ـــ  ـ  ـ
 

ــــــ    َف َ ا يــــــُ ــــــِس  ــــــ  ــــــَ  ــــــَ   عَ ل اَ  ق ــــــَ     َوق
 

(قوله  ف  القياس كاشف لحكم اهلل تعالى ومظهر له، وليس بمثبت له ابتداء   أنَّ أي  :) َوَكاش 

ألن مثبت الحكم ابتداء هو اهلل تعالى. وذلك ألن المجتهد إذا عرف علة حكم منصوص عليه، 

ووجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها، ولكنها تساوي الواقعة األولى يف علة الحكم، فإنه 

قعة األخرى المساوية لألولى يف علتها، فهو لم يثبت يعدي الحكم المنصوص عليه إلى الوا

، صل، من وقت ثبوته لألفرعحكًما جديًدا بالقياس، وإنما أظهر وكشف عن حكم كان ثابًتا لل

لكن تأخر ظهوره إلى وقت بيان المجتهد له بواسطة وجود العلة. فالقياس آيل فيما يثبته من 

 نة أو اإلجماع. أحكام، إلى األصل الثابت يف القرآن أو الس

كما أن العمل بالقياس عمل بمعقول النص  إذ مبنى القياس على العلل، فهو إسناد لألحكام 

إلى علل النصوص  إذ النصوص تستفاد منها األحكام من ألفاظها مباشرة، ومن معانيها 

م ال االقياس مظهر لألحكبواسطة أوجه االجتهاد المختلفة، التي منها القياس، ومن هنا قالوا: 

 . منشئ لها ابتداء

ــةْ قوله: ) ـيَـّ ـ
ــْرع  ــ ــة  َش ــجَّ  تصدر عنهع يشرتال مصادرمعتبر من  مصدرأن القياس ( أي َوح 

من الكتاب  المصادراألحكام، ويتعبد اهلل به  يجب العمل به، وذلك عند انعدام ما فوقه من 

  والسنة واإلجماع.

، ونذكر بعبها على سبيل واإلجماع، والمعقولالكتاب، والسنة، وأدلة حجيته ثابتة من 

  االختصار، كاآلتي:

 الكتاب: أوًلا: من 

وجه الداللة: أن اهلل تعالى أمر باالعتبار، . [2]الحشــــر:( ۅ ۉ ۉ) قوله تعالى:-1

به  ألن االعتبار مشــتق من العبور، وهو المجاوزة، ومنه ســمي  واالعتبار: القياس فهو مأمور

جانبي البحر إلى اآلخر،  حد  ناس من أ بال جاوز  يه  ألنه ي نه وف لذي يعبر م المعبر للمكان ا
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وعابر المنام  ألنه يعبر حال المنام إلى ما يشـــبهه يف اليقظة، وكذلك القياس يجاوز بحكم 

كان القياس اعتباًرا بحكم االشــتقاق، وكان مأموًرا به المنصــوص إلى غيره، ويعبر منه إليه  ف

 يف اآلية. 

ــى:-2 ــال ــع ــه ت ــول (  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) وق

  .[83]النساء:

، وإلى العلماء -وجه الداللة: أن اهلل تعالى أمر المؤمنين برد ما أشكل عليهم إلى رسول اهلل

والرد إلى العلماء يكون بعد وفاة يكون يف حياته، --الستنباط حكمه. والرد إلى رسول اهلل

والغيبة عن حبرته، واالستنباط هو االجتهاد الذي منه القياس  فصارت هذه اآلية --النبي

 كالنص يف إثبات القياس. 

 من السنة: ثانًيا: 

أن  " :-وإن كان فيه إسناده ما فيه من ضعف-ما روي بالنقل الشائع الذي تلقاه الناس بالقبول-1

 ، قال: بكتاب«قبـاء؟بم تقبـي إذا عرض لك »قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: --النبي

ــنة رســول اهلل، قال «فإن لم تجد؟»اهلل، قال:  ، قال: أجتهد رأيي وال «تجد؟فإن لم »، قال: بس

وجه ]حم، د[. . «اهلل اهلل لما يرضـــي رســـوَل  رســـول   الحمد هلل الذي وفق رســـوَل »آلو، قال: 

ـــول  ـــأل معاًذا --اهللالداللة: أن رس ـــؤال، وأجابه بأنه  هذا-اهلل عنه  رضـــي-عندما س الس

ـــنة فرح بمقالته هذه، وكان تقريره له دلياًل  ـــيلجأ لالجتهاد عند فقد النص من الكتاب والس س

دامًغا على أن االجتهاد أصل من األصول التي يعتمد عليها يف أحكام الشرع، عند فقد النص، 

 تهاد. والقياس نوع من أنواع االج

أرأيت لو كان »قال:  عنه؟مات ولم يحج، أفأحج  يأب إنَّ  اهلل،ما ورد أن رجاًل قال: يا رســول  -2

وجه  ]صـــحيح: حب[.. «فدين اهلل أحق»قال:  نعم،قال:  ،«قاضـــيهعلى أبيك دين أكنت 

 ين اهلل تعالى علىق القياس  إذ قاس دَ ي، بين الحكم للســائل بطر--الداللة: أن رســول اهلل
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 اين العباد، ولو لم يكن القياس حجة لما نهج رســـول اهلل هذا النهج يف بيان الحكم، لكنه لمّ دَ 

 فعل، دل ذلك على أن القياس حجة. 

صائم، فأتيت النبي"ورد عن عمر بن الخطاب قال: -3 فقلت:  ،--هششت يوًما فقبلت وأنا 

أرأيت لو تمبــمبـت » :--فقال رســول اهلل صــائم،صــنعت اليوم أمًرا عظيًما، قبلت وأنا 

 ]صـــحيح: حم[. .«ففيم» :--فقال رســـول اهلل بذلك،قلت: ال بأس  ،«صـــائمبماء وأنت 

قاس القبلة التي هي مقدمة للجماع، على المبـــمبـــة --ووجه الداللة ظاهر  ألن النبي

التي هي مقدمة للشرب، بجامع عدم اإلفطار يف كل، ولو لم يكن القياس حجة، لما استخدم 

 .رالصالة والسالم القياس يف بيان الحكم لعمعليه 

 ثالًثا: اإلمجاع:

الصحابة رضي اهلل عنهم العمل بالقياس يف وقائع كثيرة، ولم ينكر ذلك أحد منهم  ثبت عن  

 فكان إجماًعا. 

الجماعة على الواحد يف وجوب  قاس-اهلل عنه  رضي-ومما عملوا فيه بالقياس: أن عمر 

ث المطلقة ثالًثا يف مرض الموت قياًسا على القاتل  ألن القصاص  الشتراكهم يف ق تله، وورَّ

كاًل منهما استعجل شيًئا قبل أوانه، وقاس الصحابة  خالفة أبي بكر الصديق على إمامته يف 

 . "رضيه رسول اهلل لديننا أفال نرضاه لدنيانا"الصالة، وقالوا: 

 املعقول:  نرابًعا: م

 ،حجة يف إدراك المدركات العقلية من مصادر التشريع، وهوليس -كما سيأتي معنا–العقل  

 واستداللنا به هنا ويف هذا الكتاب هو من هذا القبيل.

، والحوادث غير محدودة قطًعا النصوص الشرعية محدودة متناهيةوهنا يمكن أن يقال بأن  

ة، وهو الشرعييكن القياس ألفبى إلى خلو كثير من الوقائع عن األحكام  ولو لموال متناهية، 

خالف المقصود من بعثة الرسل  إذ المقصود من بعثتهم، هو إثبات حكم هلل تعالى يف كل 

ال يوجد يف كل حادثة نص يخصها ويبين حكمها، فاحتيج إلى إلحاق غير وحادثة  
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المنصوص عليه بالمنصوص عليه، بطريق ظني أو قطعي  صيانة لبعض الوقائع عن التعطل 

 عن حكم شرعي.

ــةْ ) :قوله ـيَّ ــ ــج  ــَس َذا ح  ـيْـ : لَـ ــْوم  ــ ــاَل َق ( أي هناك من خالف وقال ال حجة يف القياس وهم َوَق

الظاهرية وبعض المعتزلة وبعض اإلمامية، ولن نبيع الوقت يف استعراض استدالالتهم والرد 

 عليها، فالحق واضح ال لبس فيه، والتوفيق بيد اهلل.

ــــــ َ . َوَجاَ   ِ 246 ُ ـ َِ َوال  ــــــا ــــــَ ـ ـ  ِ َ رِ    ا   ــــــح   ـ
 

  ُِ ــــــــــ  َرــــــــــــــــــــَ اِ ــــــــــ د َوَ ـــــــــــــــــــــــــَح د ُرـــــــــــــــَشــــــــــ ِس
ــــ  عَ    ال    ِ   ُ    ُـــــــــــــَ د، َوال  َ . َوُرخ  247   ِح    

 
اَ اِي لـــــِ ـــــَ   عـــــِ ـــــَ قد َ   ـــــِ   الـــــ  حِ  ُ  ا ـــــ  ـــــَ   ـــــَ

 
جاز أن يجري القياس يف األسباب والمقدرات والموانع والبدل  معنى البيتين إجمااًل:

 والكفارات والرخص، ومنعوه يف التعبدات ال يف العبادات فإنه قد جرى يف فروعها.

 وتفصيل ذلك كاآلتي: 

من األصول المعمول بها عند جماهير العلماء، خالًفا  مصدر وأصلالقياس مر معنا أن 

لى متفقون من حيث الجملة ع والقائلون بالقياس .اإلمامية وبعض المعتزلة وبعض للظاهرية

 : وهيفيما عقل معناه وأدرك وجهه على وجه التفصيل، ال يف التعبداتيجري أن القياس 

ا بغير ال تدرك وجوه المصالح فيهوال تدرك معانيها على وجه التفصيل، األمور التوقيفية التي 

ع من أجله  . وبعبارة أخرى ليس لها وصفداللة الشرع ر  ل ق به الحكم وش  ظاهر منبب  ع 

اشتباه  التفاصيل بناًء على بعضبينهم يف خالف ال حتى يعرفه المجتهد ويقيس عليه، ووقع

 األمر بين التعليل والتوقيف، والذي نظمته هو الذي رجحته، وهي:

حنفية والراجح الجواز والخالف أقرب رأى الجمهور القياس يف األسباب جائز، ومنعته ال

اب، ذلك أن من قال بجواز القياس يف األسبإلى اللفظي عند التحقيق يعود إلى تنقيح المناط  و

هو المعنى العام للسبب وليس عين السبب، ففي إيجاب  "بعد تنقيحه"اعتبر أن مناط الحكم 
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ه طبًعا، وعلي محرم شرًعا مشتهىً  الحد يف الزنا مثاًل، قال: إن المناط هو إيالج فرج يف فرج

 يثبت الحد يف اللواط، ألنه قد تحقق فيه هذا المعنى.

ومن منع القياس يف األسباب قال: إن العلة هي نفس الزنا بخصوصه وعليه فال يحد الالئ .  

وتنقيح المناط مقبول عند أهل المذاهب من أهل الحق، إذا كان الوصف معتبًرا من قبل 

 .معناهبن الحنفية لم يصطلحوا على هذا االسم وإن سلموا الشارع، إال أ

إلى سبب أو وصف، وعلمت  احكمً  الشارع فاإذا أضأنه  ومعنى جريان القياس يف األسباب:

علته، فإن وجدت هذه العلة بشرائطها المعتبرة يف وصف آخر، جاز اعتبار السبب بالسبب 

 .وقياسه عليه، وإعطاؤه نفس الحكم، وذلك بشرط عدم تفاوت السببين يف المعنى المعتبر

 أمثلة:

على الســرقة يف جعلها ســبًبا لوجوب القطع، ألنه أخذ مال الغير  ةاشــبَ الجمهور على قياس النَّ -1

له من غير شـــبهة نه ال يقطع، وهو قول . خفية من حرز مث وذهب محمد بن الحســـن إلى أ

 .ةأبي حنيف على قولمخرج 
جعل االشــتراك يف القتل ســبًبا لوجوب القصــاص   على-اهلل عنهما  رضــي- ياتفق عمر وعل-2

ًسا على القاتل المن شرع إنما قيا فرد، وقطع يد الجماعة المشتركين يف قطع يد الواحد  ألن ال

اقتص من المنفرد ألجل الزجر وعصــمة الدماء، وهذا المعنى يقتبــي إلحاق الجماعة بهم، 

 حفًظا للنفوس ومنًعا لالعتداء. 

ى لَّ واعتبار الجنون والعته ســـبًبا يف ثبوت الوالية، وذلك بالقياس على الصـــغر. فإن الصـــبي ي  -3

عليه لحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفســــه، فليس الصـــغر ســـبب الوالية لذاته، بل لهذه 

 الحكمة. فيقاس من شابهه يف السبب عليه. 

والشـــافعي إلى أن المرأة يلزمها الحج، إذا وجدت نســـوة ثقات يقع األمن  اإلمام مالكب ذه-4

وهو وجود الرفقة المأمونة، بمثلهن، إلحاًقا لهن بالمحرم والزوج، فقاس أحد أسباب األمن، 

 على الثاين، وهو وجود المحرم والزوج. 
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، مع أن األكل ال يسمى عمًدا عند أبي حنيفة ومالك قياس األكل على الجماع يف كفارة الفطر-5

  للفطر.وقاًعا، وقد قال األعرابي: واقعت يف نهار رمبان  ألن كاًل منهما سبب 

ر  هو: ما يتعيَّن مقداره بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع، المقدرات: جمع مقدر، و المقدَّ

 ،كاألنصبة يف الزكاة والمواقيت يف الصالة، وأروش الجنايات: ونحو ذلك من ق َبل الشرع

رة رعاية لحق  اهلل أم   ألنها والحدود والكفارات رة شرًعا سواء كانت مقرَّ لحق  عقوبة مقدَّ

ز القياَس الجمهور  ومنعته  األفراد  ليسو والراجح الجواز، الحنفية وبعض المالكية... جوَّ

المقصود بجريان القياس يف المقدرات، هو إثبات عبادات أو مقدرات جديدة بمجرد الرأي، 

بل المقصود من ذلك هو قياس مقدار على مقدار مثله يف كونه كافًيا يف إثبات ذات الحكم، 

ك كأقل مدة الحيض وأكثره. وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كالم من قال: المقادير وذل

 .يجري فيها القياس

أنه إذا ورد من الشارع تقدير أمر بعدد معين يف موضع يمكن إدراك المعنى الذي  ومعنى ذلك:

حدد المفنلحق به المقدار  تعلق به هذا المقدار، ثم وجدنا هذا المعنى يف موضع آخر غير مقدر

 يف النص.

 ومن أمثلته:

ا على التســـبيع يف غســـل اإلناء-1 ن ولوغ م تســـبيع الغســـل لإلناء الذي ولغ فيه الخنزير، قياســـً

 .الكلب بجامع نجاسة العين، والتغليظ يف التطهير، كما عليه الشافعية والحنابلة
تقدير النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، حيث ذهب اإلمام الشــــافعي إلى تقديرها على -2

ًسا على كفارة الجماع، بجامع  ًسا على فدية الحج، وعلى المعسر بمد قيا ين قيا دَّ الموسر بم 

 أن كاًل منهما مال يجب بالشرع ويستقر يف الذمة. 

بجامع أن كاًل منهما مال اســتبيح به  قياس أقل الصــداق على نصــاب الســرقة وهو ربع دينار،-3

 .عبو
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ًسا على مسح الخف، وكذلك تقدير الخرق الذي يعفى -4 تقدير مسح الرأس بثالث أصابع قيا

 عنه يف الخف بثالثة أصابع  قياًسا على مسحه. 

ذهب اإلمام الشـــافعي إلى أن قاطع الطريق ال يقطع إال إذا أخذ ما قيمته ربع دينار فصـــاعًدا، -5

نة يف وال"فقال:  ا على الســ   يقطع من قطاع الطريق إال من أخذ قيمة ربع دينار فصــاعًدا، قياســً

 ، بناء على جواز القياس يف التقديرات."السارق 
 .المحرم من العراق بذات عرق لميقات-رضي اهلل عنه-عمر بن الخطابتحديد -6
 تحديد ميقات القادم إلى بيت اهلل عبر الطيران من جدة.-7
ًسا على حد القذف بجامع االفتراء كما هو مشهور عنتحديد حد الخم-8 علي رضي اهلل -ر قيا

 .-عنه

إلى جواز جريان القياس يف الموانع،  الجمهور من الشافعية والحنابلة، وبعض الحنفيةذهب 

 .واآلمديالمشهور عند المالكية، وبعض الشافعية كالرازي هو أكثر الحنفية، وومنع ذلك 

 إذا جعل الشارع وصًفا معينًا مانًعا من الحكم لمعنىً أنه  ومعنى جريان القياس يف الموانع:

معقول، فإنه يقاس عليه غيره من األوصاف مما توفر وتحقق فيه المعنى نفسه، فيحكم بأنه 

 .مانع من موانع الحكم أيًبا

 ومن أمثلته:

 النفاس يف وجوب الفقهاء الحيض، قاس عليهعن الحائض الصالة لوجود الشارع لما أسق  -1

إســـقاط الصـــالة عنها، بجامع أن كاًل منهما يشـــتركان يف معنى واحد وهو كونه أذًى وقذًرا 

 .يجب تنزيه المصلي منه
ستعماله بمرض -2 ًسا على المانع من ا سيان الماء يف الرحل مانع من بطالن صالة المتيمم، قيا ن

  .أو سبع أو لص
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ا على النداء ذهب بعض الحنابل-3 ة إلى أن النداء يف الصـــلوات الخمس مانع من البيع قياســــً

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) للجمعة بجامع وجوب الســـعي وأدائها يف جماعة لقوله تعالى:

  .[9]الجمعة:( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ا على الدين المانع من وجوب -4 الجهل بالمال الموروث مانع من وجوب الزكاة فيه، قياســــً

 .المالالزكاة يف أصل 

ًسا على الدين، فإنه مانع -5 الغصب يف األموال مانع من وجوب الزكاة على المغصوب منه، قيا

 من الزكاة على المدين.

طاَلب  به شرًعا عجز عن القيام به مع اعتبار  َوًضا عن أمر  م 
الَبَدل  هو: قيام  المكلَّف  بأمر  ع 

 .العالقة بينهما يف المعنى

ينّ، والشيرازي، والغزالي، والفخر الرازي،: كذهب الجمهور من األصوليين  واآلمدي الباقالَّ

 وبعض الحنفية إلى الجواز خالًفا للمشهور عن األحناف والشافعي.

 ومن أمثلته:

ا على ســـائر الهدايا بجامع كون الهدي تعّلق انتقال المحصـــَ -1 ـــً ر إلى الصـــوم إذا لم يجد قياس

 .وجوبه باإلحرام

ا على دم -2 من ترك واجًبا يف الحج  ولم يجد ما يهرق دًما، انتقل إلى الصـــوم بداًل عنه، قياســــً

 التطّيب واللباس لكونه دًما تعلَّق وجوبه باإلحرام.

: كاإلعتاق الكفارات: جمع كفارة،   َعيَّن  ف  أوجبه الشـــرع  لمحو  َذْنب  م  ر  والكفارة: هي َتصـــَ

 .ونحو ذلك والصيام واإلطعام

لة  جوز الجمهور ية والحناب ــــافع مالكية والش ياس يف الكفارات،ومن ال ية الق يد عه  الز ومن

 .ةالحنفية. والمراد بالقياس يف الكفارات: قياس فعل على فعل مثله يف كونه موجًبا للكفار
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 والكفارات من المقدرات، وإفرادها لزيادة اإليباح.

 ومن أمثلتها:

 وبالمناســبة قاس المالكية األكل والشــرب عمًدا يف رمبــان، على الوطء يف وجوب الكفارة.-1

لة  يب الع هذ باب ت ما من  فارات، وإن ياس يف الك يان الق ية لكن ليس لجر به الحنف لت  قا

وإنما  ال لمنع القياس يف الكفارات  الشـــافعية والحنابلةالمعروف بتنقيح المناط. ولم تقل به 

لَّة لهذا الحكم، ويرون أنَّ هذه العقوبةَ 
ــ   الشــديدةَ  لعدم صــالحية الع  ال لألكل  للجماع بة  مناس

 والشرب.
 قاس الشافعي القتل العمد على القتل الخطأ يف وجوب الكفارة.-2
ارة القتل الخطأ يف -3 ارة اليمين على كفَّ  .اشتراط اإليمان يف الرقبةقياس كفَّ
ارة ال-4 ارة القتل الخطأ يف اشتراط اإليمان يف الرقبة ظهارقياس كفَّ  .على كفَّ
ا على -5 إطعام ســتين مســكينًا للعاجز عن صــيام شــهرين متتابعين يف كفارة القتل الخطأ قياســً

 العاجز عن الصيام يف كفارة الظهار والمجامع يف نهار رمبان.

ر ع من األحكام استثنابأنها  :سبق تعريف الرخصة   ء.ما ش 

 على مذهبين:  جريان القياس يف الرخصاختلف األصوليون يف و

حيث يرون  الحنابلة، والمالكية وبعضالمذهب األول: مذهب المجيزين، وهم الشافعية 

 جواز القياس على الرخص إذا وجدت شرائ  القياس فيها.

وقول  المالكية،مذهب المانعين، وهم الحنفية وجمهور الحنابلة وقول عند  المذهب الثاين:

 .حيث يرون عدم جواز القياس على الرخص الشافعية،عند 

 ومن أمثلة ذلك:

الماء أو العجز عن استعماله، فهل يقاس  د  التيمم مشروع لصالة الفرض ترخًصا لبرورة فقْ -1

 جواز القياس يف الرخص.  خالف  مبني على التيمم؟النفل على الفرض يف 
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تكره الصــالة عند اســتواء الشــمس، وقد اســت ثني من ذلك وقت االســتواء يوم الجمعة على -2

سبيل الترخص، فهل تقاس بقية أوقات الكراهة يوم الجمعة على وقت االستواء لتأخذ نفس 

 رخصة؟الحكم وهو جواز الصالة بال كراهة أم يقتصر على الوقت المنصوص عليه لكونها 

 اختلف العلماء يف ذلك تبًعا الختالفهم يف جواز القياس على الرخص أو عدم ذلك.

ثبتت الرخصة بالجمع بين الصالتين للمطر، فهل يقاس على ذلك نزول الثلج بجامع أن كاًل -3

منهما يتأذى به المســلم، ذهب إلى جواز الجمع بين الصــالتين بســبب الثلج القائلون بجواز 

يث قاسوا الثلج على المطر، يف حين ذهب المانعون إلى عدم جواز القياس على الرخص  ح

 الجمع للثلج  ألن الرخصة تخص المطر فق  وال قياس يف الرخص. 

ية، فهل يلتحق بهم -4 قا عاة وأهل الســـ ص يف تركه للر  خ  المبيت بمنى للحاج واجب، وقد ر 

يكون عنده مريض ، أو المبيت-هذا المرض  مع-المعذور كأن يكون به مرض يشـــق عليه 

خالف مبني على القول بجواز القياس على  ضـــياعه؟بمكة مال يخاف  يلزمه مرافقته، أو له

  ال؟الرخص أو 

وي المرض   بعذر-نية اإلحرام  عند-ثبتت الرخصــــة بجواز اشـــتراط التحلل -5  أنَّ »ن م  لما ر 

َباَعة بنت الزبير فقال: أردت  --النبي ؟دخل على ض  َعًة.  قالت: واهلل   الحجَّ ما أجدين إال َوج 

ي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث  ج   ]ق[.. «حبستنيفقال لها: ح 

يق، ونحو الطر وضالل-الحج  يف-ثم اختلف أصحاب الشافعي يف باقي األعذار كنفاد النفقة 

وجهان مبنيان على جواز القياس  ال؟ذلك هل يجوز اشتراط التحلل بها قياًسا على المرض أو 

يف الرخص، فمن أجاز القياس يف الرخص أجاز اشتراط التحلل بهذه األعذار وأمثالها قياًسا 

 على رخصة المرض، ومن منع القياس يف الرخص منع اشتراط التحلل بغير المرض. 

ماء لرخصــة، فهل يقاس عليها حج التطوع، قوالن للع النيابة يف حج الفرض عن المعبــوب-6

 مبنيان على جواز القياس يف الرخص. 
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ز -7 لم رخصــــة على خالف القياس، وقد ورد الترخيص فيه مقيًدا باألجل، وجوَّ شـــرع الســـَّ

ا على جوازه آجاًل، من باب قياس األولى  قالوا: إذا جاز مؤجاًل  الســلم حاالًّ الشــافعية  ــً قياس

 لقياس على الرخص. حااًل أولى لقلة الغرر، وهذا من قبيل ا فجوازهمع الغرر 

وهي بيع الرطب على النخل بتمر يف األرض  للحاجة إليه. فهل  العرايا:يف --رخص النبي-8

يلحق بذلك العنب بجامع أنه زكوي يمكن َخْرصـــه، ويدخر بالســـنة فكان كالرطب وإن لم 

 يجري يف ذلك الخالف تبًعا للخالف يف جواز القياس على الرخص.  االسم؟يشمله 
يْ لَواْلـَمـنْع  ف ْي اقوله: ) َباَدات  ل َفْرق  َفاْهَتد   تََّعـب ــد  بدات: ( أي منع جريان القياس يف التعاَل ف ْي اْلع 

َع الحكم ألجله  ر  تى حوهي األمور التوقيفية التي ليس لها وصف ظاهر منبب  مناسب ش 

لة األولى فهو من دال. ولو سمعت بجريان القياس فيما هو توقيفي يعرفه المجتهد ويقيس عليه

 وليس مما نحن فيه، وإال كان بدعًة، فتنبه لذلك.

صَر بالعد استغنى عن ال يف العباداتقوله: ) ( العبادات اصطالًحا: محصورة بالعد، وما ح 

 الحد: وهي باب الطهارة، وباب الصالة، وباب الزكاة، وباب الصيام، وباب الحج.

لعبادات من الفقه، يدخلها القياس. وقد وقفت  على فهذه األبواب الخمسة التي تشكل قسم ا

رسائل علمية يف ذلك، وهي قائمة  على الجمع واالستقراء فيما وقع فيه القياس من العبادات، 

طريق ب منع إثبات العبادات ابتداءً وقد شارفْت على ستين مسألة، وخالصة هذه الرسائل: 

ذهب بعض هب جمهور األصوليين، وات وهو مذالعبادأبواب فروع وجوازه يف القياس، 

جوح وهو مر الحنفية والمعتزلة إلى أنه ال يجوز القياس يف العبادات مطلًقا أصولها وفروعها

إال إن قصدوا التعبدات كما هو عند المتقدمين، يطلقون لفظ العبادات ويقصدون التعبدات 

 ه نية صالحة.التوقيفية، وأما العبادات بمعناها العام فهي كل قول أو عمل صاحب

ُ َ َأ ـــــــــــــ  248 ا ـــــُ كـــــَ وُ  يع،. َأر  َُ  َوَ ُ  ع ُ   
 

ـحُ   ـ ـ ـ ـع  ـُل َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش  ـ ـ ـ ُُ ـ ــ ع َوال  ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ُ  وِبـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـلَ ـ ـ ـ ـ  وُ ـ
 

 :، كاآلتيأركان أربعةَ  لقياسأن ل نَ بيَّ تَ  من خالل التعريف السابق
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 النص بحكمه.، وهو ما ورد المقيس عليهب ويسمى األصل:-1

األصـــل له عن  راد إثبات حكموهو ما لم يرد فيه نص بحكمه، وي، ويســـمى بالمقيس الفرع:-2

 القياس. طريق

َع الحكم  أنَّ العلة: وهي الوصـــف الذي يشـــترك فيه األصـــل والفرع، ويغلب على الظن -3 ر  شـــ 

 .ألجله

ا أم إباحة أم غير وهو حكم الشرع الذي ثبت يف األصل، سواء أكان تحريًما أم وجوبً  الحكم:-4

 ذلك.

هي مدار القياس، وجماع أمره  إذ بها يرتب  الفرع باألصل يف إذ   العلة أهم هذه األركانو 

 .الحكم المراد إثباته للفرع، وبدونها ال يتحقق هذا الراب ، فينتفي القياس

ن  ال يتم القياس إال بها،  األربعة هذه األركانو  َكوَّ  .هامجموعمن وال يقوم إال بها  وهو م 

ه دائًما، تقديم م ذكر األصل على غيره من األركان  ألن األصل يجبيقدوالترتيب مقصود  فت

 لألصل، فناسب أن يذكر عقيبه لما بين البدين من اللزوم يف الفرع  ألن الفرع مقابل بعدهو

َر ، وال شك أنه يقدم السبب على المسبب ،للحكمالعلة  ألنها سبب بعده الذهن، و وأ خ 

الحكم ألنه النتيجة والثمرة من القياس، فال ينطق بالحكم للفرع إال بعد الفراغ من العملية 

  القياسية.

 :أمثلة على القياس

 تحريم الهروين قياًسا على الخمر:-1

 .الخمر فاألصل: 

  الهروين. والفرع: 

 + إتالف العقل.اإلسكار والجامع:

  .التحريم والحكم:

 دخول المسجد لصالة الجماعة قياًسا على البصل:يكره على المدخن -2



 

 199 

 

 .بصلال فاألصل:

 . دخانال والفرع:

 .إيذاء المصلين والجامع:

 .كراهة دخول المسجد للجماعة والحكم:

 على الراحلة.--جواز الطواف والسعي على العربات قياًسا على طواف النبي-3

 طوافه على الراحلة. األصل:

 الطواف على العربات. الفرع:

 رفع الحرج على الحجيج. الجامع:

 الجواز. الحكم:

وجوب قياس أحكام العمالت الورقية المعاصـــرة على عملة الذهب والفبــــة -4

 القديمة:

 عملة الذهب والفبة القديمة. األصل:

 العمالت الورقية المعاصرة. الفرع:

 النقدية. الجامع:

 .الوجوب الحكم:

ا على يندب اســـتخدام المناديل يف الحمامات -5 لالســـتنجاء بها قبل الماء قياســــً

 األحجار:

 إزالة النجو باألحجار قبل الماء. األصل:

 قبل الماء.بالمناديل إزالة النجو  الفرع:

 إزالة النجاسة. الجامع:

ا إذا لم يكن إال هو فيتعين الوجوب. الحكم:  الندب  ألنه قبل الماء، أمَّ
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ام وأهل القطبين قياًسا على التقدير أيتقدير مواقيت الصالة والصيام لرواد الفباء -6

 الدجال:

 تقدير أيام الدجال. األصل:

 التقدير لرواد الفباء وأهل القطبين. الفرع:

 ساعة. 24طول النهار أو طول الليل طواًل غير طبيعي زائًدا على  الجامع:

 وجوب قياس مواقيت الصالة والصيام لئال يسق  التكليف. الحكم:

ــُيَ َ ــ ٌّ َأو  َبـ249   َ ـــ َ . َ ــا   ـِ  أج  اـ    َ ــُع  
 

ــــَف  َ   ــــــــــــَ ــــــــ ُ ُرــــَعــــــــ  ــــيع َوَلــــ    ــــُ ب ا َ ــــــــــــ  
ابــــِ ع ِ    ال َع َ 250  ُ  د ثــــَ ُل  ـــــــــَ      ِ . َوُيش 

 
ــــاَف َ  َلــــل  ُ ــــع    َُ ــــِ ــــ ــــَا َ  اخ   ــــَح ِ َ  َ ــــ  

اِس  َ . َب   ِـــــــــَ 251  ِ  ــــَ  ل  ِإ   ِإن  ُ هِ ِ  ال 
 

ــــِ   وع   ُــــَ ــــ  ــــُ  ــــَ  ــــ  ـــــِ   ش ــــَ ِ  رـــــَ ُــــُ ــــَ ــــِ ا   ــــ    ل   
َ ــــــــ  . َوَجاِئ ع  ِ 252  ُــــــــِ   َ    ِي يِ    ا   َُ    َ  ُ 

 
ــــ ِ   ــــَ ـ ـ ــــ   ال  ، َوِ ـ ــــَح د ــــُ  َعـ ـــــ ــــِ ـ ــــح  ُيـ ـــــ ــــاِ  َقـ  َ ـ

 
وإذا أردنا حكم األصل هو أحد شروط األصل، ألن   لحكم األصلهذه الشروط هي لألصل و

  أن نذكر

كذا. وبناًء عليه جمعنا شروطهما يف فال بد أن نسبقها بقولنا: أن يكون حكمه  األصلشروط 

 موضع واحد لتداخلهما وهذه الشروط هي:

ال » : بيع البر بالبر متفاضاًل، ثبت تحريمه بحديث:، مثالهشرعي ثابت بنص حكمأن يكون له -1

 .رزاألفيجوز أن يقاس عليه  ]م[ «.تبيعوا البر بالبر إال مثاًل بمثل
مثاله: األفيون مجمع على تحريمه عند علماء  ،باإلجماعأن يكون له حكم شـــرعي ثابت أو -2

مون للقات  القاَت، فاألفيون: األصل  حر  المسلمين وحتى العقالء من البشر، فيقيس عليه الم 

باحته،  ته، وإ ته وكراه ما بين حرم قات: مختلف يف حكمه  مه، والفرع ال مجمع على تحري

 ن يلحقونه باألفيون من باب قياس األدنى.فالمحرمو
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فيما ال يدخله  ه إن كانفإنالعلة، ومعقول المعنى  أي: معروف  ،معلاًل أن يكون حكم األصل -3

 ال قياس يف األمور التعبدية.التعليل فال يجوز القياس حينئذ، ولهذا قال العلماء: 
  الصالة فرض عند غروب الشمس فال نقول إنها فرض عند طلوعها :بمعللمثال ما ليس  

 فطلوع الشمس وغروبها غير معقول المعنى لرب  الصالة.

: تحريم الخمر لإلسكار، فيقاس عليه المخدرات، والعلة اإلسكار، وهي ومثال ما هو معلل

 معقولة.

ألنه ال داعي أن يقاس على  : أي أن ال يكون ثابًتا بقياس أن ال يكون فرًعا تابًعا ألصــــل آخر-4

و لمثاله:  الفرع ما دام أن له أصـــاًل، وهي مجرد تطويل لعملية القياس، وال قياَس على فرع.

قاس الســـفرجل على التفاح يف الربا، بجامع الطعم، بعد قياس التفاح على البر بنفس العلة  

غنى عن البر مباشرة، ويست كان لغًوا وتطوياًل بال طائل  ألنه كان ينبغي قيــاس السفرجل على

 .ذكر التفاح
بالقياس، واللغوي :أن يكون حكًما شـــرعًيا-5 وإن أمكن  كذلك ألن الحكم العقلي ال يثبت 

 .األصولي الذي بين أيديناثبوته بالقياس لكنه ليس القياس 
ا -6 اأن يكون حكمــً ا يف الفقــه  :عمليــً األحكــام  العبــادات والمعــامالت( فخرجــت)أي جــاريــً

قادي نار والبعث االعت فات الكمال، وثبوت الجنة وال فه بصـــ قاد وجود اهلل واتصــــا كاعت ة، 

خرجت و والجزاء، فهذه أحكام عقدية ال مدخل للقياس يف إثباتها، وإنما تثبت بالتوقيف.

 األخالق فإن أحكامها ال تثبت بالقياس.
 القياس. طريقفالحكم المنسوخ ال يجوز إثبات مثله يف الفرع ب :أن يكون باقًيا غير منسوخ-7
 يف--فاختصاصه باألصل يمنع تعديته للفرع، كزيادته  أن ال يكون حكًما مختًصا باألصل-8

النكاح على أربع نســـوة، وتحريم نكاح نســــائه من بعده، ونحو قصــــة أبي بردة بن نيار يف 

اذبحها، ولن تجزي عن »: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: --األضحية حين قال للنبي

 .]ق[ «.أحد بعدك
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هذا الشــرط وإن كان داخاًل يف الشــرط الثالث،  معلاًل:عن ســنن القياس  به المعدولأن يكون -9

و هإال أنني أفردته لغموضــه واحتياجه إلى توضــيح أكثر  ألنَّ المعدول به عن ســنن القياس: 

ص بالنص من جملة القواعد الشـــرعية الثابتة واألصـــول المقررة، بحيث انفَ  م بحك ردَ ما خ 

وهي نوعان: معلل يقاس عليه، يف المعنى العام،  خاص عن ســــائر نظائره التي تشـــترك معه

 وغير معلل ال يقاس عليه:

ما ثبت اختصاصه بحكم خاص ولم يعقل فيه معنى التخصيص، كتخصيص  النوع األول:ف

 ال أبي بردة بجواز التبحية بالعناق، وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده، فهذه المعاين

يجوز فيها القياس اتفاًقا، ألن يف قياس غيرهم عليهم إبطااًل لتلك الخصوصية. ومن هذا القبيل 

زواجه بأكثر من أربع، وحرمة نسائه من  مثل--جميع الخصوصيات التي ثبتت لرسول اهلل

 .بعده

يثبت  مما استثني من قاعدة عامة، وعقل فيه معنى االستثناء، وكان له نظير ول :ثاينالنوع الو

ة  قياس  مثال ذلك: ،فيه اختصاص الحكم بمحله يع فيجوز ب الرطب، ية  ر  العنب على عَ  َعر يَّ

أوسق رخصة للناس، وتوسعة عليهم إذا احتاجوا إليه، ألن  العنب بالزبيب فيما دون خمسة

 عرية الرطب ثبتت لهذا المعنى وهو مشترك بينهما.

على أكل الميتة للبرورة، بجامع استبقاء -كالسمإال القاتلة -وكقياس أكل بقية المحرمات

 النفس بذلك، ألنه يف معنى المبطر إلى التغذي بها.

من أكل ناسًيا يف الصوم، فإن القاعدة العامة تقتبي فوات الصوم بفوات ركنه، الذي وكقياس 

من نسي وهو صائم » :--هو اإلمساك عن الطعام والشراب، فاستثني وصح صومه، لقوله

ه رَ كفيقاس عليه المخطئ والم   ]ق[.«. أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه اهلل وسقاهفأكل 

 .على الفطر يف صحة صومهما للعلة الجامعة بينهما والتي هي عدم اإلرادة يف كل  
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رْ  قوله:) ْيَن َينَْحـص  األصل إذا كان محصوًرا بعدد معيَّن فال  أنَّ أي  (ب َعـَدد   َوَجائ ـز  ف ْي اأْلَْصل  ح 

يمنع ذلك من القياس عليه عن طريق تعدية حكمه إلى فروع مسكوت عنها تشترك مع األصل 

 المنطوق به يف علة الحكم ومناطه. 

 : لةمثأ

سق، يقتلن يف الحرم: الفأرة، والعقرب، والح  »: --قوله-1 ا، والغراب، والكلب ديَّ خمس فوا

سق التي يحل قتلها يف الحرم ويف اإلحرام بخمس، وهذا  ]ق[.«. العقور صرت الفوا حيث ح 

الحصـــر ال يمنع من القياس عليها إذا فهمت علة جواز قتلها ووجدت العلة نفســـها يف فروع 

كل حيوان "أخرى مســكوت عنها، ألن مجرد حصــر األصــل بعدد ال يمنع من القياس عليه 

، ألن مناط الحكم هو اإليذاء، وهو متحقق يف كالصـــقر، واألســــد، والفهد، والحية  "مؤذ  

عليها الحكم نفســـه ويجوز  فيعدىاألصـــل المنطوق به، يف  ه  قَ ق  َح حيوانات مســـكوت عنها تَ 

 .قتلها يف الحل والحرم

هو المال  :والسَبق ]صحيح: حم[.«. ال سَبَق إال يف خف أو حافر أو نصل»: --قول النبي-2

شياء كما ورد يف الحديث: يف  سبقه، وهو يكون يف ثالثة أ سابق مكافأة له على  الذي يجعل لل

النصل وهو السهم، والخف وهو اإلبل، الحافر وهو الفرس. ويقاس على هذه الثالثة غيرها 

من أنواع الرياضــــة التي تتحقق فيها القوة واإلعداد للجهاد، كالركض، والســـباحة، والرمي 

 ... وهكذا.ألسلحة والذخائر المعاصرةبا

وهذا يعني أنه ليس من شروط األصل حتى يصح قياس الفرع عليه أن يكون غير محصور 

بعدد، إذ يجوز القياس على المحصور بعدد مثلما يجوز القياس على غير المحصور ما دامت 

 .علة الحكم مدركة ومعقولة ومتحققة يف الفرع تحققها يف األصل

ــرْ وَ  قوله:) ـظـ  ــْد ح  ــَمَجـاز  َق ــْي اْل
ز فيه من األلفاظ، وهو ما ثبت بطريق المجاز ( أي ف  أن ما تجو 

ال يقاس عليه غيره، وال يتعدى به مكانه  ألن من شرط صحة استعمال المجاز نقله عن 

بع  -العرب، وعليه فال يصح قول من قال: سألت الثوب قياًسا على قول العرب: سألت الرَّ
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ألن كل ذلك مجاز، والمجاز  .[82]يوسف:( ڱ ڱ)، وعلى قوله تعالى: -الديار أي

 .ال يقاس عليه

وردت يف القرآن والسنة أفعال أطلقها اهلل تعالى على نفسه، على سبيل الجزاء والعدل ولهذا  

ڀ )وقوله:  .[142]النساء:( چ چ چ چ) والمقابلة، كقوله تعالى:

ەئ ەئ ) وقوله: [.67]التوبة:( ڭ ڭ ڭ )وقوله:  .[54]آل عمران:( ڀ ڀ 

  [.15]البقرة:( وئ

دخل عليها، وعندها امرأة، قال: --أن النبي-اهلل عنها رضي-ومثله: ما روي عن عائشة 

، عليكم بما تطيقون، فواهلل ال يمل اهلل مه»قالت: فالنة، تذكر من صالتها، قال:  ،«؟من هذه»

  ]ق[. «.حتى تملوا

، ومستهزئ، وملول، ونحو ذلك فال يجوز أن يطلق على  اهلل تعالى أنه مخادع، وماكر، وناس 

 يه.مما ورد يف هذه النصوص  ألنها وردت من باب المشاكلة والمجاز، والمجاز ال يقاس عل

ل  يــَ 253 ُ َ لــَ  ُ ِ   ــَ ٌّ جــَ شُــ . َوالــ  ــَ  اَُ     ـــــِ
 

ــــــــــــــــــــَُاـــــِبــــــــــ       ـــــِ ـــــ َ ـــــاِثــــــــــيع ـــــرُ     د، َوُأخِس
 

 للفرع ثالثة شروط، هي:
أن يكون غير منصـــوص على حكمه  ألنه إذا نص على حكمه أو دخل يف عموم النص الدال -1

ــَرا. وهذا معنى: )على حكم األصل فال حاجة للقياس ــص  َجـ ـْن ب ه  َن  (.لَـْم َيك 

شرط تعدية الحكم من األصل إلى الفرع وجود -2 العلة أن تكون علة األصل موجودة فيه  ألن 

ــلَّة  وهذا معنى: ) يف الفرع. ْي ع  ــل  فـ  ــَمـاث  (. والمماثلة هنا الوجود بغض النظر من كونها أقوى م 

 أو مساوية أو أدنى من علة األصل.

شترط بعض العلماء يف الفرع أن ال يكون متقدًما على األصل، فإن كان متقدًما على األصل -3 ا

ــَرا)ذا معنى: وه. لم يجز قياس المتقدم على المتأخر ـ  (. َوأ خ 
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  ُ ُع ُر  ىـــــــــَ ِ ا ِ فع ظَـــ . َو  َ َ َو ـــــــــ  254
 

ــــــــــــــــى    ــــــــحع َأ   ِِ َ ــــــــ ُ ُرــــــــَ ا  ا ُ ــــــــَعح   ُ ــــــــُ 
 

األصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتماًل على أوصاف متعددة، وليس  من المعلوم أنَّ 

كل وصف يف األصل يصلح أن يكون علة لحكمه، بل ال بد من أن تتوفر يف الوصف الذي 

وهذه الشروط إنما استمدها األصوليون من استقراء العلل المنصوص   يعلل به عدة شروط

وهذه الشروط منها ما اتفق ، كم األصل إلى الفرععليها، ومن مقصود التعليل، وهو تعدية ح

 ونذكر هنا ما اتفقوا عليه من الشروط: عليه األصوليون، ومنها ما اختلفوا فيه،
وخرج به أن يشــتمل على مصــلحة مقصــودة للشــارع من شــرع الحكم، أي  أن تكون وصــًفا:-1

الشــرائع رعاية  مصــلحة فيها، وشــأن طردية محبــة، ال  ألن األســماء ســماالالتعليل بمجرد 

  المصالح ومظانها، وما ليس فيه مصلحة وال مظنة المصلحة، فليس من دأب الشارع اعتباره

 .ال أثر لمجرد التسمية يف إثبات األحكام ونفيهاوعليه ف
 : يمكن التحقق من وجوده يف كل من األصــل والفرعومعنى ظاهًرا أن يكون الوصــف ظاهًرا:-2

فإنه علة يمكن التحقق من وجودها يف الخمر، كما يمكن   مثاله: اإلســـكار بعالمة ظاهرة.

 التحقق من وجودها يف مطعوم مسكر.
أي: له حقيقة محددة معينة ال تختلف باختالف األشـــخاص  :منبـــبًطا صـــفوالكون يأن -3

مانع للقاتل من اإلرث ممن قتل، وهو علة حرمانه حيث أراد فإنه   مثاله: القتل واألحوال.

تل والمقتول، فلو  اســـتعجال الميراث، قا باختالف ال والقتل وصـــف منبـــب  ال يختلف 

وجدت هذه العلة يف الموصــي والموصــى له، فقتل الموصــى له الموصــي كان القتل مانًعا له 

 من الوصية بالقياس.

ر منبب ، وصف غي-أتيتسكما -وهذا بخالف تعليل القصر يف السفر بـالمشقة، فإن المشقة

 السفر، ورب  الحكم بعلة األشخاص واألحوال، ولذا عدل عنهاألنها تختلف باختالف 

 النبباطه.
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 جلبب الحكم عليه ييحصـــل من ترت أي مالئًما بحيث :مناســـًبا للحكم الوصـــفكون يأن -4

 مصلحة أو دفع مفسدة.
مثاله: القتل العمد العدوان مناسب إليجاب القصاص، ألن يف بناء القصاص عليه حفظ حياة 

ناسبة لقطع يد السارق، ألن يف ذلك حفظ أموال الناس، والسفر مناسب الناس، والسرقة م

 «.السفر قطعة من العذاب»: --لقصر الصالة ألنه مظنة المشقة والحرج، وقد قال النبي

 .]ق[

التي ال مناسبة بينها وبين الحكم  ال تصلح أن تكون  :وعلى هذا فإن األوصاف الطردية وهي

أوصاًفا مناسبة للتعليل بها، مثل كون الخمر أحمر، وكون القاتل أسود أو طوياًل أو رجاًل، 

 ...بًيااع زوجته يف نهار رمبان أعرواق  وكون السارق غنًيا والمسروق منه فقيًرا، وكون الم  

 وهكذا سائر األوصاف االتفاقية.

كاإلســكار يوجد يف  يوجد يف غير األصــل كوجوده يف األصــل، أي :ون الوصــف متعدًياأن يك-5

صًرا، أي: ال يتعدى محل األصل الذي ثبت المخدرات مثاًل   فإن كان الوصف المعلل به قا

 وفيها خالف سيأتي قريًبا. حكمه بالنص فتسمى العلة القاصرة،

ـــِ  َأن  ُ ـــَ ي   َجـــا َ . وَ 255 ـــَ ــــــ   ـــش  ُُ  َحاـــِ ـــ   ال 
 

َ ا ــــــــِ   ح  عــــــــَ حد  ــــــــَ ــــــــ  د، َوَوايــــــــِ    بــــــــِ 
ك  256  ُ ـــــــَُ ـــــــِل، َوِ ال  ش  ُُ ـــــــُل ِ ال  ـــــــش  ُُ  ِح . َوال 

 
َغــــ    أل  ْ  لــــِ َُ ا ـــــــــــــِ ا قـــــَ ُــــُ   ُــــ  حِ َو ـــــــــــــَ   ـــــَ

 
 :هنا خمس مسائل

 مارة، أو بمعنى الباعث.لحكمين فأكثر إما إن يكون: بمعنى األ الوصف الذي يكون علةً 

 كاإلحرام-سواء أكان الحكمان متماثلين ه، على جواز وااتفقفقد مارة، فإن كان بمعنى األ

ه مختلفين كالحيض فإن أم-بالحج فإنه علة لتحريم الوطء، والطيب، واللباس، وغير ذلك 
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كالغروب لجواز اإلفطار، ووجوب صالة و ،علة لتحريم الوطء، وإحالل ترك الصالة

 المغرب.

 أما إذا كان بمعنى الباعث، فللعلماء فيه ثالثة مذاهب:

جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، وبه قال الفخر الرازي، وهو اختيار ابن  :ولاأل

 ..الحاجب، واآلمدي، وابن السبكي.

 وز.الجواز إن لم يتبادا، أما إذا تبادا فال يج :ينالثا

 المنع. :ثالثال

 والراجح األول، ومن أمثلته:

 .لتحريم، ولوجوب الحدا ة لحكم، مناسبالحدود-1
الحيض، فإنه مناســـب لوجوب الفطر يف رمبـــان وترك الصـــالة، وحرمة مّس المصـــحف، -2

 .المسجد، وغيرها المكث يفو
 .السرقة لوجوب القطع وغرامة المال المسروق لصاحبه-3
نه علة -4 فإ عد الموت، ووجوب عقد النكاح  إلباحة الوطء، وجريان التوارث بين الزوجين ب

 .الصداق، وحرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه، وحرمة أمها على الزوج
ها: تحريم الوطء على المحرم، والطيب، -5 عدة أحكام، من ها  بالحج علة يترتب علي اإلحرام 

 .واللباس، والصيد، وقطع الشجر، وغير ذلك
ار من رمبــــان علة لوجوب اإلمســــاك عن المفطرات، ووجوب صـــالة طلوع فجر أي نه-6

 .الصبح، وكذا غروب الشمس علة لجواز اإلفطار ووجوب صالة المغرب
فه -7 هادته، ووصـــ أن القذف علة واحدة لعدة أحكام: جلد القاذف ثمانين، وعدم قبول شـــ

 .بالفسق
بة ألحكام، منها: وجوب -8 القصــــاص على القاتل، القتل العمد العدوان علة واحدة مناســـ

 .وحرمانه من اإلرث، ووجوب الكفارة عند بعض الفقهاء
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المحصـــن، والتغريب له  ليحصــــل بهما  الزنا علة واحدة يحصــــل بها حكمان: الجلد لغير-9

 .الزجر التام

ن علة عند تعدد الصور أو تعليل الحكم الواحد بأكثر م األصوليون على جوازاتفق 

، وقتل بكر بالزنا، فعلة الحكم بالقتل قصاًصاقتل زيد بردته، وقتل عمرو ك :األشخاص

كم عليهم به واختلفوا يف جواز تعليله يف  تعددت بتعدد أسبابه، وتعدد األشخاص الذين ح 

 صورة واحدة بعلتين أو أكثر مًعا على مذاهب:

 الجمهور. ، وبه قال: أنه يجوز مطلًقاولاأل

، وهو اختيار اآلمدي، وعزاه ةسواء كانت منصوصة أو مستنبط : أنه ال يجوز مطلًقا،ثاينال

 للقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين.

وبه قال القاضي أبو بكر، وابن فورك، واإلمام  الثالث: يجوز يف المنصوصة دون المستنبطة،

 الفخر الرازي، وعزاه اآلمدي للغزالي.

 البن السبكي.  المستنبطة دون المنصوصة،جوز يفيالرابع: 

 ، للجويني.شرًعا الز عقاًل، وجيالخامس: 

 والراجح األول، وينبني عليه:

ما، ثم جاء من يعترض عليه بوجود علة أخرى صــــالحة -1 أن المجتهد إذا علل الحكم بعلة 

بالثانية،  ليلللحكم، فإن هذا االعتراض ال يصلح سبًبا للقدح يف علة األول  ألنه إذا صح التع

 فيكون للحكم يف هذه الحالة علتان  ألن التعليل بأكثر من علة جائز. 

أن المجتهد إذا علل الحكم بعلة ما، ثم ثبت الحكم مع انتفاء العلة، فال يصـــح أن يعترض -2

هذا  أل يه المخالف ب ما عل قد يكون وجد بوجود وصـــف آخر، وهذا مبني على  ن الحكم 

  .من جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة رجحناه
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أنه يجوز عند بعض األصـــوليين أن ي ســـتنب  من الفرع علة ليســـت يف األصـــل، ويكون الفرع -3

صاًل لفرع آخر يقاس عليه  وهذا بناء على ما  من جواز تعليل الحكم الواحد  رجحناهاألول أ

 .بأكثر من علة

 أمثلة:

وذلك  ،عنه إلى أنه ال يجب غســـل الخف إذا أصـــابه الروثذهب اإلمام مالك يف أحد قولين -1

 .لعلتين، إحداها: عدم إمكان التحرز منهما، والثانية: وقوع الخالف بين العلماء يف نجاستها

 حرمة وطء األجنبية يف الحيض معلل بأمرين هما: كونها أجنبية وكون وطؤها حال الحيض. -2

ة أو السفينة أو السيار كالطائرة-وسيلة نقل ما أجمع المسلمون على أن من أحرم بالصالة يف -3

وهو يف  البلد-الوســيلة  تلك-مغادرتها البلد، فقد وجب عليه إتمام صــالته إذا فارقت  قبل-

صـــالته، وذلك لعلتين: إحداهما: أنها عبادة اجتمع فيها الحبـــر والســـفر فيغلب جانب 

 الحبر باإلجماع. والثانية: أنه لم ينو القصر. 

نهي الشــــارع عن بيع الرطب بالتمر، وعلله بمعنيين:  "الرســــالة  "ام الشــــافعي يف ذكر اإلم-4

 األول: التفاضــل يف المكيل وعدم التســاوي، والثاين: ما يؤدي إليه البيع المذكور من المزابنة

 المنهي عنها يف الشرع. 

ذا الحكم ذهب اإلمام مالك إلى أنه ال يجوز اســـتثناء الجنين عند بيع إناث الحيوانات، وه-5

معلل بعلتين: إحداهما: أن هذا اســـتثناء لما هو مجهول الصـــفة والحياة، ثانيهما: أن هذا 

 .االستثناء ينقص من ثمنها
 حرمة التأمين التجاري لعلل منها: ربا النسيئة والغرر، والقمار.-6

 نوضح صورتها بحديثين:
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. «أرأيَت لو تمبــمبــت بماء ثم مججته أكان يبــرك»: بلة للصــائميف حديث الق  --قوله-1

عدم اإلفطار بالقبلة بحكم عدم اإلفطار  فقد علل عليه الصالة والسالم حكمَ  ]صحيح: حم[.

 بالمبمبة.

يف »أخبر أصـــحابه عن بعض األعمال التي يثابون عليها، وكان من بينها قوله: --أن النبي-2

فقالوا: يا رســـول اهلل أيأتي أحدنا شـــهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:  «ببـــع أحدكم صـــدقة

«.  أرأيتم لو وضـــعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضـــعها يف الحالل، كان له أجر»

ففي هذا الحديث علل عليه الصــالة والســالم حكم األجر والثواب على وضــع الرجل  ]م[.

زر والعقاب على وضـــعها يف الحرام بالزنا، ففي هذا شـــهوته يف الحالل بإتيان أهله بحكم الو

له تطبيق عملي من النبي لذي قب حديث وا يه الصـــالة والســـالم-ال يل الحكم -عل على تعل

 الشرعي بالحكم الشرعي مما يدل على جوازه.

 اختلف األصوليون يف تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، على ثالثة مذاهب:

 هو اختيار اإلمام الفخر الرازي، والبيباوي، والحنفية.، و: أنه يجوز مطلًقاولاأل

تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، سواء كان باعًثا على مصلحة  : أنه ال يجوزثاينال

 .خالصة، أو مصلحة راجحة على مفسدة تبمنها شرع الحكم األول، وطلب إزالتها بالكلية

وهو أنه يجوز التعليل بالحكم الشرعي، إذا كان باعًثا على مصلحة وال  الثالث: التفصيل،

 يجوز إذا كان باعًثا على مفسدة، وهو اختيار ابن الحاجب.

 واألول أرجح: ومن تطبيقاته:

واتها يف عند ف يف األشواط الثالثة األولى يف طواف القدوم، إال أنه ال يجب قباؤه يشرع الرمل-1

ية  ألن الرمل ســنة، وألن الســنة يف األشــواط األربعة المتبقية المشــي، األشــواط األربعة التال

شرعيان  حكمان-الرمل يف األشواط الثالثة وسنية المشي يف األربعة المتبقية  سنية-وهذان 

 علل بهما حكم عدم وجوب قباء الرمل عند فواته يف محله.
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االنتفاع والنجاســـة كل واحد منهما بيع الخمر باطل لحرمة االنتفاع به، ولنجاســـته، وحرمة -2

ل ل به بطالن بيع الخمر   .يعتبر حكًما شرعًيا ع 

ذهب الشافعي إلى أنه يصح رهن المشاع  ألنه يصح بيعه، وصحة بيع المشاع حكم شرعي -3

 .عللت به صحة رهنه

ة دَّ ن من ع  أجزاء رتَّب الشارع  الحكَم عقيب حصولها  الوصف المركَّب: هو الوصف المكوَّ

ْبه عقيب حصول أحد هذه األجزاء أو  تعليل  ومثاله:دون جميعها.  بعبهامجتمعة، ولم ي رت 

العمد العدوان فهو وصف مركب من ثالثة أجزاء، وال يوجد الحكم إال  القصاص بالقتل

 بوجودها مجتمعة.

 على مذهبين: بهاختلف العلماء يف التعليل 

أن يكون كل وصف من تلك بشرط  .وهو مذهب الجمهور ،لمذهب األول: يجوز التعليل بها

 األوصاف المتعددة التي ركبت منها العلة مناسًبا يف ذاته للحكم.

 .األشعري وبعض المعتزلةوهو مذهب  .المذهب الثاين: أنه ال يجوز التعليل به

 والراجح األول، ومن أمثلته:

الب ر بالب ر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، »: --اهللعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول -1

ــواء، يًدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصــناف فبيعوا كيف  ــواء بس والملح بالملح، مثال بمثل، س

 .]م[«. شئتم إذا كان يًدا بيد

بهذا الحديث باالقتيات واالدخار، وهي علَّل المالكية ربا الفبل يف األصناف األربعة الواردة 

 ر.علة مركبة من وصفين، والتعليل بالعلة المركبة جائز عند الجمهو

ذهب الحنفية إلى القول بمنع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  بناًء على أن العلة يف تحريم الزيادة -2

ة مركبة من و لَّ صـــفين، والتعليل يف ربا النســـيئة هي الجنس والقدر من كيل أو وزن، وهي ع 

 بالعلة المركبة جائز.
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ل بالســـرقة   عفالقط .[38]المائدة:( ٺ ٺ ٺ ٿ)قال تعالى:  -3 َعلَّ م 

شبهةَ  ْثله ال  ْرز  م  صاًبا من ح  سرق ن صاف: كونه  ة أو دَّ فيه وهو من أهل  وهي علة مركبة من ع 

 القطع  فحيثما توفرت هذه األوصاف تحقق يف السرقة أنها علة. 

العدوان لمكافئ غير  ولد  علة  لوجوب القصــــاص  وهي علة مركبة من خمســــة القتل  العمد -4

أوصاف  كل منها مناسب للحكم على سبيل التكامل واالنبمام. فمجموع هذه األوصاف 

ن العلة، وليس كل وصف منها صالًحا لالستقالل بالعلية  .يكو 

 :تعديها للمحل الذي ثبتت فيه لغيره، إلى متعدية وقاصرة جهةمن تنقسم العلة 

 كما تقدم.هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره،  :المتعديةفـالعلة  

َمل يف األشواط الثالثة األولى  القاصرة: والعلة هي التي ال تتعدى محل النص إلى غيره، كالرَّ

من الطواف  إلظهار الَجَلد والقوة للمشركين، فهو خاص هنا ال يتعدى هذه األشواط إلى 

 .غيرها من األشواط األخرى

د قالعلة القاصرة إما أن تكون: منصوصة، أو مستنبطة، فإن كانت ثابتة بنص أو إجماع، فو

 ألن النص تعبد من الشارع يجب تلقيه بالقبول.  اتفق األصوليون على جواز التعليل بها

 وإن كانت ثابتة باستنباط، فقد اختلفوا فيها على مذهبين:

أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة القاصرة، وإن كان الحكم ال يتعدى بها إلى محل آخر  األول:

لعدم تحققها فيه، وإلى هذا ذهب ابن الحاجب، واإلمام الفخر الرازي، وأتباعه، ونقله اآلمدي 

والقاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار، وأبي  عن الشافعي، وأصحاب أحمد بن حنبل،

 .ثر الفقهاء والمتكلمينالحسين البصري، وأك

 ، وبعض الشافعية.الحنفيةقول أكثر ال يجوز التعليل بها،  المذهب الثاين:

هو القياس  -ألن التعليل يف اصطالح الحنفية النافين للتعليل بالعلة القاصرة  لخالف لفظي وا 

بمعنى أن العلة عندهم ال تكون إال متعدية، وأما القاصرة فهي إبداء الحكمة وليست علة، 
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والمثبت للتعليل بالعلة القاصرة يرى أن العلة أعم من المتعدية، فهي شاملة للمتعدية 

أن النايف للتعليل بالقاصرة يريد بذلك نفي المتعدية، وهذا ال يخالف فيه  والقاصرة، غاية األمر

أحد، لالتفاق على أن القاصرة ال تعدية لها، والمثبت لجواز التعليل بها يريد به العلة القاصرة 

التي هي عند المانع إبداء الحكمة، وهذا ال يخالف فيه أحد أيًبا، فلم يتوارد النفي واإلثبات 

 واحد، فال خالف يف المعنى.على محل 

 صور العلة القاصرة:

كتعليل الربا يف الذهب والفبة بالذهبية  :محل الحكمهي أن تكون العلة القاصرة  األولى:

 والفبية.

كتعليل نقض الوضوء يف الخارج من  :أن تكون جزء المحل الخاص به دون غيره الثانية:

 الخارج، فإن معناه ذات متصفة بالخروج.السبيلين بالخروج منهما، إذ الخروج جزء معنى 

أن تكون وصف المحل الخاص به دون غيره، كتعليل الربا يف الذهب والفبة،  الثالثة:

 بكونهما أثمان األشياء، وهذا الوصف الزم لهما يف غالب أقطار الدنيا.

 ومن أمثلة التعليل بالقاصرة:

هما ذهًبا وفبــــة، أو بجوهرهما، أي علل الشــــافعية الربا يف النقدين بجوهريتهما، أي: كون-1

 بكونهما من األثمان، وهما علة قاصرة ال تتعدى إلى غيرهما، ومع ذلك بنوا عليهما الحكم. 

كثير من الفقهاء الماء لرفع الحدث، وإزالة الخبث  الختصـــاصـــه بنوع ال يشـــاركه فيه  عين-2

 .سائر المائعات، فالعلة هنا قاصرة، ومع ذلك عللوا بها

فعية إلى أن الخارج من غير الســبيلين ال ينقض الوضــوء  ألن العلة قاصــرة على الشــا ذهب-3

عدى الحكم إلى غيره من  تاد، فال ي لك المع خارج من المســـ حل النص، وهو خروج ال م

قاصـــرة علل هؤالء بها، ورأى الحنفية أن العلة يف األصــــل خروج  المخارج، ومع كونها 

بالفصــــد،  ، وبناء عليه قالوا: ينقض الوضـــوءالنجاســــة من بدن اآلدمي، وهي علة متعدية

 والحجامة، ونحوهما. 
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الشــــافعية إلى أن اإلفطار باألكل والشـــرب يف نهار رمبــــان، ال يوجب الكفارة  ألن  ذهب-4

--الكفارة ال تجب إال بخصوص الوقاع الوارد يف الحديث  حيث قال األعرابي للرسول 

فقال: واقعت أهلي يف رمبــــان نهاًرا متعمًدا  «ماذا صـــنعت؟»هلكت وأهلكت، فقال:  ": 

فالوقاع علة قاصـــرة على الوقاع، معلل بها للكفارة. وذهب الحنفية إلى  ،«اعتق رقبة»فقال: 

 أن العلة هي عموم اإلفساد  فعدوا الحكم إلى اإلفطار باألكل والشرب. 

ودين، لدين، والمولالشافعية إلى أن علة وجوب نفقة القريب: البعبية، المختصة بالوا ذهب-5

 فالبعبية علة قاصرة يعلل بها يف الوالدين والمولودين فق . 

وذهب الحنفية إلى أن عموم الرحم هو علة وجوب النفقة، وهي علة متعدية لكل ذوي 

خر األرحام، ثم فسروا الرحم الذي يستحق النفقة، بأنه كل شخصين لو كان أحدهما ذكًرا واآل

 أنثى حرم عليه نكاحه. 

فقهاء األمة جميعهم بالســـفر، والمرض إلباحة الفطر يف رمبـــان للمســـافر والمريض،  للع-6

 .وهما علتان قاصرتان، ال توجدان إال يف مسافر أو مريض
 هذه أهم الشروط التي اختلفوا فيها وهناك شروط أخرى كقيود وتنبيهات، وهي:

ي اف لمقتباها، بأن يبدأن ال تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض موجود يف األصل من-1

على أخرى من غير ترجيح، كقول الحنفية يف تبييت نية صـــوم رمبـــان: صـــوم عين فيتأدى 

 بالنية قبل الزوال كالنفل، فيعارض بأنه صوم فرض يحتاط فيه، فال يبنى على السهولة.

 مقدمان على القياس. ايشترط يف العلة أن ال تخالف نًصا، أو إجماًعا، ألنهم-2

يدل نص على علية وصـــف، ويزيد أن ال تتبـــ-3 بأن  نافت الزيادة مقتبــــاها،  من زيادة إن 

 االستنباط قيًدا فيه منافًيا للنص، فال يعمل باالستنباط ألن النص مقدم عليه.

 يشترط يف العلة أن ال تكون وصًفا مقدًرا، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك.-4
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خصــوصــه، لالســتغناء حينئذ بالدليل عن القياس أن ال يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو -5

، فال حاجة إلى إثبات ربوية التفاح مثاًل بقياســــه "الطعام بالطعام مثاًل بمثل"كما يف حديث 

 على البر بجامع الطعم، لالستغناء عنه بعموم الحديث.

اشـــترط بعبـــهم كون حكم األصـــل قطعًيا، والقول المختار االكتفاء بالظن، ألن الظن غاية -6

 االجتهاد فيما يقصد به العمل.

والصـــحيح يكفي الظن كما يف األصـــل، ويف  الفرع،اشـــترط بعبـــهم القطع بوجود العلة يف -7

 .كونها علة

ــــ. َو ُ 257 ُُ ـــ ـ ـــــــُح ال  َجـ ــــ   ـــ ــــلُ ش  ـــَ ـ َِ  ـ ـــ     َوِإن  َ ـ
ــــــ258 ـَو ــــــــــــ. ِرــــــــ   َأج  ـ ـ ــِي َ ا َ ــــــَعــــــــ  ــــ
 ُُ ـــ  ــُل ِبــَهــاــش  ـــال 

ـــــ  ـــــ  ـ ــــــ ـــــُ ُ  َوِبـ ـــــَ ـ ـ ـــــش  ــــــ ـــــ   ِيـ ــــــ ـــــح  َ َ َرـ   ع َقـ
ِي َ ا  َ 258  ُل ِبهـــــَ عَ . ِر   َأجـــــ  ش  ُُ ل  َو ا  ا  

 
ُ   ـــــــــــِ    اُِ ـــــَ  ع  ــِ   َأرــ  ُ بـــــَ كــَ   َ  ـــــــــــ  ــَ ــِ

 
 :تطلق على أمرينالحكمة عند األصوليين 

 كدفع المشقة بالنسبة لشرعية :ما يترتب على التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة :األول 

القصر، ودفع مفسدة اختالط األنساب، أو تحصيل مصلحة حفظ األنساب بالنسبة لتحريم 

 .الزنا ووجوب الحد، وعليه الجمهور

وهو المعنى المناسب لشرع الحكم،  األمر الذي ألجله جعل الوصف الظاهر علة :الثاين 

كالمشقة بالنسبة للسفر، فإنها أمر مناسب لشرع القصر، واختالط األنساب بالنسبة للزنا، فإنه 

 القطعضياع المال فهو الحكمة يف جعل وصف السرقة سبب ، وأمر مناسب لشرعية الحد

ي علة العلة، فإذا الحكمة هف العقل فهو الحكمة يف جعل اإلسكار علة لوجوب الحد، وذهاب

 .جيب: إلذهابه العقلست: لماذا كان اإلسكار محرًما؟ ئلَت ما س

رب  لم يختلف باختالف األشخاص واألزمان واألحوال  ت، وغير منببطة المشقةولما كانت 

الشارع الحكم بها وإنما ربطه بالعلة الوصف الظاهر المنبب  حتى ينتظم التشريع، وتستقر 

 وإليك بعض األمثلة:منببطة،  الشريعة وتكون مطردة
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الزنا هو الوصف المعلل به إلقامة الحد  ألنه وصف ظاهر منبب ، أما اختالط األنساب فهو -1

ـــبياًنا  ـــبطة  بداللة: أنه لو أخذ رجل ص الحكمة من إقامة الحد، وال يعلل بها  ألنها غير منب

اختلطت أنسابهم، فكان صغاًرا وغيبهم عن آبائهم حتى صاروا رجااًل، ولم يعرفهم آباؤهم ف

ساب، لكنه لم  صف الزنا التي هي اختالط األن ينبغي وجوب حد الزنا عليه  لوجود حكمة و

 .يقل به أحد، فظهر أن التعليل بالحكمة ال يجوز

ال يعلل الترخص بالفطر والقصـــر يف الســـفر بالمشـــقة  ألن المشـــقة التي هي الحكمة غير -2

ص واألزمان واألحوال، وباختالف وسيلة السفر  منببطة بل هي مختلفة باختالف األشخا

ولذلك علق الشـــارع جواز الترخص هنا بالســـفر الذي يعد علة حقيقية منبـــبطة ال تختلف 

 .باختالف العوارض السابقة

لة عليه  ألنها علل -3 لدا بألفاظه وصـــيغه ا علق الفقهاء صـــحة البيع على اإليجاب والقبول 

د حكمة يف هذا العقد  ألنه شيء خفي غير منبب  منببطة واضحة، بخالف الرضا الذي يع

 .مختلف باختالف األشخاص واألحوال واألماكن واألزمان

اتفق الفقهاء على أن وجوب القصــــاص يف النفس معلل بعلة منبـــبطة، وهي القتل العمد -4

العــدوان، ولم يعلقوهــا بــالحكمــة وهي الزجر أو حفظ النفس  ألن الحكمــة هنــا خفيــة ال 

 .تنبب 
الفقهاء على أن وجوب القصــــاص يف النفس معلل بعلة منبـــبطة، وهي القتل العمد  اتفق-5

العــدوان، ولم يعلقوهــا بــالحكمــة وهي الزجر أو حفظ النفس  ألن الحكمــة هنــا خفيــة ال 

 ...تنبب 

ُك ال  259 الـــِ ْع َأ ـــَ عِ . َر ــــــــــــَ َُ ِ  َبشـــــــــ       ـــ 
260 . 
ــــ261 ـ ــ ِس ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ. َ  ـ ـ ـَ ـِ  ـ ـ ـَ ـ ـ ــال  ــِغ ـ ـ ـ ـ ــاَي، َ ال 
ـــــ َ   ــاِرقِ ــــال 

ــــــــــــــــــــــال  ا ع ثَ     َواْلج ـــــا ُ    َ ـ      ـــــَ ِإي  ـــــَ
 ه  

ـــ َيــــــــــــــــــــــــــــــَوَ ــــــــــــاَكـــــــــَهـــــــــا َرــــــــــــش  و  ــــــ   ــــــــــــــــــُُ
ـــــاِبـــــــــوِ   َكــــالـــــ  

    َ اِـــــــَ َ  ُ ُل، َ ال       ـــــــِ   ُُ َوال. َ ال ـــــــ    260
 

َوَراُن الـــــلـــــ    ا الشـــــــــــــ  َوالـــــح  الـــــِ ـــــَ ُ   ـــــَ   ـــــَ   ُ 
ِغ الــ  261  الــ  اَي،  ـــــَ ِ  الــ  ــَ ـــــَ اِرقِ .  ــَ ــ ــِس   ـــــَ

 
 

َيــــــــ   ش  اَكَهــــــــا َرــــــــَوَ ــــــــ  و   وِ اِبــــــــَلال    ــــــــُُ
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لمسالك جمع مسلك، والمراد به الطريق الذي يسلكه المجتهد إلثبات علية الوصف، وكون ا

من دليل يميز الوصف الصالح للعلية عن سائر األوصاف  إًذا الوصف الجامع علة، فال بد

 .حتى َيْبن َي عليها عملية القياسالموجودة يف األصل 

، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه من حيث الجملة عشرة: وهذه المسالك

 ونذكرها مجملة مرتبة على حسب القوة ثم نتبعها بالشرح والتفصيل:

 تنقيح المناط.-9 المناسبة.-5 اإلجماع.-1

 إلغاء الفارق.-10 الشبه. -6 النص.-2

  الدوران.-7 االيماء.-3

  الطرد.-8 السبر والتقسيم.-4

ومن حيث الترتيب بعبهم يقدم النص على اإلجماع، وبعبهم يقدم اإلجماع، وقد جمعت  

ب أنَّ اإلجماع، والسب بين الطريقتين  فأثناء سردها مجملة قدمت النص، وأثناء الشرح قدمت

التعليل باإلجماع قطعي يف الغالب، ومنه ما هو ظني كاإلجماع السكوتي، أو الثابت باآلحاد  

م ألن تقديم اإلجماع وليس والتعليل بالنص منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني يف الغالب. قدَّ ه م 

احتمال النسخ والتأويل  اإلجماع ال يتطرق إليه ألنَّ  ولكنْ على كتاب اهلل أو سنة رسوله  

مون  بخالف الظواهر من النصوص فإنها تحتمل ذلك  ومع ذلك فإن بعض األصوليين يقد 

 اإلجماع يف مسالك العلة. على- لشرفه-النص 

والفاء يف األبيات للترتيب، للعلة.  اجتهاديةعقلية مسالك  وأما اإليماء وما بعده فهي

ان والطرد يقعان بعد الشبه يف الترتيب، وحذف النون من )تاليا( ر( أي الدوتاليا الشبهوقوله:)

 وإليك التفاصيل:لإلضافة. 

ُ َ اْلج ا  رِ  .262 َو  ـــــا   ــَ ـ ــ  ـ ــ   ـ ـــ ِ ـ  (ـــوِ ُي )ال 
 

ــــــــح  ع بَ رُ   ــــــــَ ـ ـــــــــ ــــــــِ  ـ ـــــــــ ـ ــــــــ   ( َيِ ـ  َ   )َخحد
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--بعد وفاة النبي عصورمن الاإلجماع، وهو أن يذكر ما يدل على إجماع األمة يف عصر 

ألن الظن كاف يف إثبات   على كون الوصف الفالين علة للحكم الفالين، إما قطًعا، وإما ظنًا

 .األحكام

 :معينة، وقد يكون على أصل التعليل اإلجماع قد يكون على علة  و

كتعليل والية المال بالصغر، وكإجماعهم على  العلة:هو إجماع األمة على عين ف :أما األول

أن علة تقديم األخ من األبوين على األخ من األب يف اإلرث، هو امتزاج النسبين، أي كونه من 

بجامع  ،ديةاألبوين، وحينئذ يقاس عليه تقديمه يف والية النكاح، والصالة عليه، وتحمل ال

 .رمز لألخ ألب )خب(يث لألخ الشقيق، ورمز يف علم الموار )قيق( وقوله امتزاج النسبين.

«. ال يحكم أحد بين اثنين وهو غببان»: --قولهيف  كذلك العلةعين على ومن اإلجماع  

يس عليه كل مشوش للفكر، كالجوع المفرط وغيره، هي تشويش الغبب للفكر، وق   ]م[.

 فيمتنع معه الحكم.

كإجماع السلف على أن الربا يف : وهو اإلجماع على أصل التعليل دون تعيينه :وأما الثاين 

األصناف األربعة معلَّل، إال أنهم اختلفوا يف عين العلة، فقيل: الطعم، وقيل: القوت، وقيل 

 الكيل، وقيل غير ذلك.

 ومن أمثلة القياس على علة مجمع عليها:

ذا تلف تحت يده  وبيان ذلك: أن إجماعهم على أن الغاصــــب يبـــمن المال المغصـــوب إ-1

العلماء أجمعوا على أن الغاصــب يبــمن المال المغصــوب عند تلفه، كما أجمعوا على أن 

العلة يف تبمين الغاصب هي كون يده متعدية فتبمن. ولما كانت هذه العلة المجمع عليها 

مان الب متحققة يف السارق  حيث إن يده متعديَّة كالغاصب ذهب بعض العلماء إلى وجوب

 على السارق إذا تلف المال المسروق تحت يده قياًسا على الغاصب. 
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انعقد اإلجماع على أن البكر الصـــغيرة يولى عليها يف النكاح  فقاس الحنفية الثَّي َب الصـــغيرة -2

على البكر الصغيرة يف الوالية عليها يف النكاح بجامع الصغر  وقالوا: قد ظهر تأثير الصغر يف 

 الوالية باإلجماع فإذا وجد الصغر يف الثيب أخذت نفس الحكم. 

ب-3 بالمهر يف أجمعوا على أن الجهل  يه الجهل  العوض يف البيع علة لفســــاد البيع  فيقاس عل

 .النكاح فإنه مفسد له عند بعض الفقهاء  ألنه جهل بعوض يف معاوضة

َ َوا. َ ـــال263 ـــَ ـــل ـــُ  ِبــــــ      َ (    )كَ  ـــِ  لَ ل 
 

( )ِل َ   ِي( )ِإَ ن  ُ ( )َأجـــــ  ()َ   ُـــــــــِ  ُـــــــــــــُ  ت 
ــــ. 264    ُِ ـــ ــــ ــــَحُ  َ ـ ـــَوَ ــــع  ـ ـــَُ ــــ ــــ ـــــــ    ع َظـ ــــ ـ ــــ     ِس

 
(، و )الــ ـــــَ    اُ ( لــِ  ــــــــــ  ــَ ــِ ـــــ    )  ع(، َو)ِإ  

ـ. 265  ـَ  ، َوال  ، َأن  ـاَوِإن  ـَح، َوَب ـ ـ ـ   ـ ـ  َ  ـُ ، َب
 

ع شــــــــــــ  َو ــــِ   ،  ــــِ ، َورــــِ   ْد      ــــَ  ــــَ ِح ا ــــ  قـــــَ  َُ
 

 أن وصًفا معينًا هو علة الحكم. من الكتاب والسنة على  أن ينص الدليلوهو  النص:التعليل ب

 وداللته على العلية بطريقتين: صريحة أو إيماء، والصريح ينقسم إلى قسمين:

 وهو الذي ال يحتمل غير العلية. :يقطعصريح 

 غيرها احتمااًل مرجوًحا.و العلية وهو الذي يحتمل :صريح ظني

 وله ألفاظ تدل عليه منها:

عالى كي:-1 تة قول اهلل ت ها مثب ثال ية: فم تة ومنف طه:( چ ڇ ڇ  :وتكون مثب ها . [40] ثال وم

ې ى ى  :وقوله .[7]الحشر:( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  :كقوله تعالى :منفية

ــد:( ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ــحــدي ــه: .[23]ال ــول ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) وق

 .[37]األحزاب:( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
أو لمؤثر أو  أو لســـبب، أو لعلة كذا، كقوله: العلة كذا، النص على العلة باالســـم الصـــريح-2

ــالى: ــه تع (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) لموجــب كــذا، أو ألجــل كــذا، كقول

: --وقوله ]ق[. .«إنما جعل االســـتئذان من أجل البصـــر»: --وكقوله .[32]المائدة:
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له:  قالوا  يا بعد ثالث، فقال:  نهيَت عندما  حا ما نهيتكم من »أن تؤكل لحوم البـــ أجل إن

 ]م[.«. الدافة

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  )كقوله تعالى: للشـــرط: إذن إذا وقعت جزاءً -3

 . [75،74]اإلسراء:( ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
 .[165]النساء:( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) كقوله تعالى: لئال:-4

 :ألفاظ تدل عليه منهاعشرة  وأشهرها

  (ڤ ڦ ڦ ڦ)الالم التي تفيد التعليل: ســـواء أكانت ظاهرة، نحو قوله تعالى: -1

عالى:  .[78]اإلســــراء: له ت (  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)كقو

ې ې  ېۉ ۉ ې ۅۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) قوله تعالى:كأم مقدرة  .[1]إبراهيم:

ــال  . ]القلم[( ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئائ ەئ ەئ وئ ائى ى  أي ألن كــان ذا م

 وبنين.

ف:( ڎ ڈ ڈ ژ ڎ) كقوله تعالى: إذ:-2 خر   ألنكم ظلمتم.أي  .[39]الز 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) تعالى: كقولهالســـببية:  باء-3

ــنســـــاء:( ۈ ٴۇ ۋ ــه:  .[160]ال ــول ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )وق

 .[13المائدة:]( ھ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   :كقوله تعالى ،المكســورة المشــددة نَّ إ  -4

ــه:  .[176]آل عمران:( ڃ (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)وقول

ــه:  .[64]األعــراف: ــول  .[82]األعــراف:( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)وق
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تعلياًل للنهي عن  ]صـــحيح: طب[.«. أرحامكمإذا فعلتم ذلك قطعتم  إنَّكم»: --وكقوله

 نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.
أن  :المفتوحة المخففة فإنها بمعنى ألجل، والفعل المســـتقبل بعدها تعليل لما قبله نحو نْ أ-5

ــى: ــال ــع ــه ت ــول ــه ق ــن ــال، وم ــان ذا م (  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) ك

 .[1]الممتحنة:( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)وقوله:  .[156]األنعام:
شارع فتكون يف الحكم، كما يف  :الفاء-6 شارع، ويف كالم الراوي أما يف كالم ال وتكون يف كالم ال

ڀ ڀ ) وقولــه: .[38]المــائــدة:( ٺ ٺ ٺ ٿ) قولــه تعــالى:

ــور:( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ــن ــه: .[2]ال ــول ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) وق

وقوله:  .[25]النســـاء:( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 من أحيا أرًضا ميتةً »: --وكما يف قوله .[43]النساء:( ې ى ى ائ ائ ەئ)

 ]خ[. .«من بدل دينه فاقتلوه»وقوله:  ،]خ[«. فهي له

خمروا وال ت وال تمسوه طيًبا»وتكون يف الوصف كما يف حديث المحرم الذي وقصته ناقته: 

 ]ق[.«. فإنه يبعث يوم القيامة ملبًيا  رأسه

، --سها رسول اهلل» :أما يف كالم الراوي فتكون فيه يف الحكم كقول عمران بن حصين

 ]د[.« فسجد

ْم اَل »: --نحو قولهبمعنى بســـبب،  :بيد-7 وَن َأْذَناَب ث يَران ه  يَن َيتَّب ع 
َحاَب اْلَبَقر  الَّذ  َلْو َأنَّ َأصـــْ

ْلَوة ،  ل  ح  ْم ك  ْت َله  وا النَّاَس َسْبًقا َبع يًدا، َوَحلَّ  َشْيًئا، َسَبق 
وَن ب اهلل  ين  ي ْشر ك  ْم ي ع  وَن النَّاَس َبْيَد َأنَّه 

ْم َوي غ يث ونَ  ه 
مْ  ب َأْعَمال  َأْبَدان  َسه   ]مع[.« َأْنف 

 .[185البقرة:]( ۅ ۉ ۉ ې ې)قوله تعالى: ك :على-8
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عالى: يف،-9 له ت ما يف قو له .[14]النور:( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) ك له ومث : --قو

 ]ق[.«. دخلت امرأة النار يف هرة»

 .[151]األنعام:(ۉ ۉ ې ې ې )بكسر الميم، كما يف قوله تعالى:  ،نْ م  -10

ــــــــــــــــــ. ِإي  َ 266 َ اـ ُِ لد ُق ش  ُُ فع ِ   اُؤَ اَ َو ـــــــــ 
 

 اـــــ   د َلـــــُ  ِســـــ َ ـــــ   بِ ــــــــــ   بَ ـــــشُ ـــــل   َ ـــــ   لَ ـــــلَ  
 

 .التنبيه وأإليماء المسلك الثالث من مسالك العلة: ا

ا مً أشار إليه إشارة خفيفة، ويقال: ومأت إليه أمأ وأْ  : مصدر أومأ إلى الشيء إيماءً لغةاإليماء ف

 وضًعا.مثل وضعت أضع 

لكان هذا االقتران ظيره للتعليل ن لو لم يكن هو أو بحكم   قتران وصف  اصطالح هو: يف او

 .ضعيًفا ينزه عنه الشارع

 وتفصيله:

أن يجتمع يف كالم الشارع وصف وحكم سواء كانا ملفوظين  أي (اقتران وصف بحكم)قوله: 

 مًعا، أو مقدرين مًعا، أو كان أحدهما ملفوًظا واآلخر مقدًرا.

 عليه.الحكم  لبناء مكافئأي هذا الوصف  للتعليل( أو نظيره)قوله: 

م كأنه لو لم يكن الوصف علة يف الحأي  (لكان هذا االقتران ضعيًفا ينزه عنه الشارعقوله: ) 

ران بينهما بعيًدا ال يليق بفصاحة الشارع لخلوه عن الفائدة فوجب حمله على التعليل قلكان ال

الذي ال و ،دفًعا الستبعاد عدم الفائدة عن كالم الشارع العالم بأسرار البالغة، ومواقع األلفاظ

 .تخلو أفعاله عن فائدة

 وهو أنواع منها:

حديث األعرابي الذي جاء يف الصحيحين وغيرهما يف كما  الحكم بعد سماع وصف، ءمجي-1

واالقتران الذي تبـــمنه هذا الكالم هو  «.أعتق رقبة»: --فقال له واقع أهله نهار رمبـــان
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 الجواب،أمره باإلعتاق عند ذكر الوقاع، وهذا يدل على أنه علة له، وإال لخال الســـؤال عن 

 فأعتق.واقعت  قال:فكأنه  اب،الجوفيقدر السؤال يف  الشارع،وهذا بعيد جًدا من 
ال يحكم أحد »: ، وذلك كقولهأن يذكر يف الحكم وصـــًفا لو لم يكن علة له َلَعر َى عن الفائدة-2

فقد قيد رســول اهلل المنع من الحكم بحالة الغبــب المشــوش  ]م[.«. بين اثنين وهو غبــبان

نه علة للحكم، وإال لخال ذكره عن  الفائدة، وهذا بعيد عن للفكر، وهذا التقييد يدل على أ

 كالم الشارع.
ــــارع بين حكمين -3 فة،تفريق الش ما بصـــ حده ما أو ذكر أ مامع ذكره ثال ذكره ما يف  :، فم

فتفريقه بين هذين  «.جل ســـهًمااجعل للفرس ســـهمين وللر --من أنه»: الصـــحيحين

. ان بعيًدالكلية، لو لم يكن لعلية كل منهما، ْج الحكمين، بهاتين الصفتين، وهما الفرسية والر  

سهم، أما  ستحقاق خصوص ال سهمين والرجلية علة ا ستحقاق خصوص ال سية علة ا فالفر

 ومثال ذكر أحدهما علة االســـتحقاق يف الجملة فالقتال، أو الحبـــور بنيته وإن لم يقاتل.

المفهوم  يرث وهذاومفهومه أن غير القاتل  ]صـــحيح: ت[.«. يرثال  القاتل»: --قوله

ذكور القتل الم المعلوم بصــفةرث رث المذكور واإلفالتفريق بين عدم اإل األصــل،معلوم يف 

 الشارع.لو لم يكن للتعليل لكان بعيًدا من كالم  اإلرث،مع عدم 
بين  فمثال التفريق :شـــرط أو غاية أو اســـتثناء أو اســـتدراك بوصـــف هو التفريق بين حكمين-4

والبر بالبر والشــعير بالشــعير الذهب بالذهب والفبــة بالفبــة »: --حكمين بشــرط قوله

والتمر بالتمر والملح بالملح مثاًل بمثل، ســـواء بســـواء، يًدا بيد، فإذا اختلفت هذه األجناس 

 ]ق[. .«فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد

فالتفريق بين منع البيع يف هذه األشياء متفاضاًل، وبين جوازه عند اختالف الجنس، لو لم يكن 

 للجواز، لكان بعيًدا.لعلية االختالف 
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أي: فإذا طهرن، فال مانع  .[222البقرة:]( ھ ھ ے ے ) قوله تعالى: ومثال الغاية،

من قربانهن، فتفريقه بين المنع من قربانهن يف الحيض، وبين جوازه يف الطهر، لو لم يكن لعلية 

 الطهر للجواز، لكان بعيًدا.

أي الزوجات  .[237]البقرة:( ى ى ائ ائ ەئ ەئ) قوله تعالى: ومثال االستثناء،

عن ذلك النصف، فإن عفون فال شيء لهن، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن، وبين انتفائه عند 

 عفوهن، لو لم يكن لعلة العفو لالنتفاء لكان بعيًدا.

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) قوله تعالى: ومثال االستدراك،

باأليمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو فتفريقه بين عدم المؤاخذة  .[89]المائدة:( ٴۇ 

 لكان بعيًدا. ،لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )وذلك نحو قوله تعالى:  ،واجبنع مما قد يفوت الاالمالوصـــف -5

عة:( ٺ  عة، . [9]الجم قد يؤدي إلى فوات صـــالة الجم عة  نداء يوم الجم قت ال فالبيع و

 المنع لمظنة تفويتها، لكان بعيًدا.ولذلك منع منه، فلو لم يكن هذا 

شرط والجزاء،-6 صيغة ال ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) نحو قوله تعالى: ترتيب الحكم على الوصف ب

 أي ألجل تقواه. .[2]الطالق:( ں

ہ ہ ھ ھ ھ  ) نحو قوله تعالى: المانع منه،الوصـــف وجود بتعليل عدم الحكم -7

 .[27]الشورى:( ھ ے ے

267 . ُُ ِف   َوال ـــ    ُُ ال َ  ـــ      وال     ـــِ ُل َيُـــ 
 

ا ُ ِ      هـــــَ ِ  ِر   ِع ـــــ  ، َوَغ ُُ ِ    ال   َأ ـــــــــــــيد
ِي 268  ـــــ   َأج  ـــــ. ِرـ ـ ـــــ   َأ   ـــــَ ـ ـــــَ اَ ـ ـــــارُ َ ا َ ـ ــــــ  َ ـ

 
ارُ  ــــــَ   ــــــَ ِــــــ   ــــــَ ل  َ ا ي ــــــُ ــــــةــــــِ   ث ــــــُ   َماَك  

 
 

بر والتقسيم المسلك الرابع من مسالك العلة ، وهما من مسالك العلة العقلية االجتهادية  الس 

مسالك العلة نوعان: نقلية وهي النص واإلجماع، وعقلية وهي ما تعرف بالمسالك ألن 
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ْبر يف اللغة: االختبار: فالمستنبطة. ومن المسالك المستنبطة السبر والتقسيم والبحث  السَّ

ْرح َيْسب ره وَيْس  ب ره سبًرا َنَظر مقداره وقاسه ليعرف غوَره، للتعرف على َقْدر األمر، وَسَبَر الج 

 والتقسيم يف اللغة: التجزئة. 

خاص من المسلك ال هذا ثم أ طل ق مجموع هذين اللفظين يف اصطالح األصوليين على

حصر  األوصاف الموجودة يف األصل المقيس عليه، وإبطال  ما ال يصلح »مسالك العلة، وهو: 

يَّة فيتعين البا ل 
 .«قي لهامنها للع 
لتقسيم، هو ا الكيل وهذاعلة تحريم البيع يف الربويات الطعم أو االقتيات، أو االدخار، أو  مثاًل:

ثم يختبر الصالح للعلية من غيره، وهذا هو السبر، فيعين الصالح كالطعم مثاًل، ويبطل ما عداه 

 بالطرق المعتبرة.

 هو ينقسم إلى قسمين حاصر وغير حاصر.و 

ث ال لجميع أوصاف األصل بحي هو الذي يكون دائًرا بين النفي واإلثبات :اصرفالتقسيم الح 

ز العقل  وصًفا آخر   كقول الشافعي مثاًل: غيرها، وذلكي َجو 

إما أن  :والية اإلجبار على النكاح، إما أن ال تعلل بعلة أصاًل، أو تعلل، وعلى التقدير الثاين 

 ،هما، واألقسام األربعة باطلة سوى التعليل بالبكارةأو الصغر، أو غير بالبكارة،تكون معللة 

أما األول وهو أن ال تكون معللة، والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر فباطالن 

وأما الثالث، وهو التعليل بالصغر فباطل أيًبا، ألنها لو كانت معللة بالصغر لثبتت ، باإلجماع

يب أحق الث»العلة، وهو باطل لقوله عليه الصالة والسالم: الوالية على الثيب الصغيرة لوجود 

 ]م[. .«بنفسها

وإال فهو يفيد الظن وهو   طل غير المطلوببْ أ  وصرت األقسام ح  وهذا القسم يفيد القطع إن 

 ر.األكث

فهو الذي ال يكون دائًرا بين النفي واإلثبات، ويسمى : وأما التقسيم الذي ليس بحاصر 

علة حرمة الربا يف الربويات إما الطعم، أو الكيل، كبالتقسيم المنتشر، وهو ال يفيد إال الظن: 
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ومن ثم نبطل ما عدا الطعم بالطرق المعروفة لإلبطال، فيتعين الطعم،  ،أو القوت، أو االدخار

ل لنا أربع  وهو المطلوب.  صور: فيتحصَّ

 .تقسيم حاصر مع إبطال قطعي-1
 .تقسيم حاصر مع إبطال ظني-2
 .تقسيم غير حاصر مع إبطال قطعي-3
 تقسيم غير حاصر مع إبطال ظني.  -4

وهي التقسيم الحاصر مع اإلبطال القطعي، يفيد السبر والتقسيم فيها العلية  فالصورة األولى

 فاقبات-العلميات والعمليات  يف-، ويسمى بالسبر والتقسيم القطعي، وهو حجة قطًعا

د العلية فتفي الصور الثالث الباقية، أما اوإن كان حصوله يف العمليات عسر جًد  األصوليين،

 يف حجيتها على أربعة أقوال:ولذا فقد اختلف األصوليون  ظنًا،

طلًقا، سواء للناظ ر أو المناظ ر. وهو قول أكثر األصوليين -1  .السبر والتقسيم الظني حجة م 
 أنه حجة للناظر فق . -2
 أنه حجة للناظ ر والمناظ ر بشرط اإلجماع على حجية األصل. -3
 األصوليين.أنه ليس بحجة مطلًقا، ونقله إمام الحرمين عن بعض -4

 منها:، وأما طرق إبطال العلية لوصف فكثيرة

بيان أن الوصـــف طرد، من جنس ما علم من الشــــارع إلغاؤه، كالذكورة واألنوثة يف العتق، -1

 فهذه أمور لم يعتبرها الشارع. واألسماء واألنساب واألشكال... الطول والقصر،و

 أن يكون يف الوصف نقض.-2

 .أن يكون فيه كسر أو خفاء أو اضطراب-3
 هنا ألنها من علمنهتم بها يرجع إليها يف قوادح العلة يف الجدل، ونحن لم وهناك طرق كثيرة 

 .الجدل وليست من علم األصول
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االتخاذ من  يف-المخدرات عليهقياس  عند-يحصر المجتهد أوصاف الخمر أن ل ذلك:اومث

العنب، والميعان، واللون المخصوص، والطعم المخصوص، والرائحة المخصوصة، 

واإلسكار، ثم يبطل ما عدا اإلسكار بأن يقول: االتخاذ من العنب ليس بعلة  لوجوده يف 

يف الزيت بدون الحرمة، وكذلك البواقي العصير بدون الحرمة، والميعان ليس بعلة لوجوده 

 .ما عدا اإلسكار فيتعين للعلية

، ُرَتِئلع، َظَهُ  269 فع َ َو ـــــــــ  حع  . ُرَ اِـــــــــِ
 

   ُ ا يــــُ ــــَ عـــــ  حع  ــــَ ــــ  الـــــِ  رــــُ  ىــــــــــــَ ــــِ ع، َوجـــــَ
ـــ ِ 270  ـ ـــِ  اب  ــــ ـــَهـ ـــ   ِجـ ــــ ــــ ـــ. ِرـ ـــ َ  ارِ ِ َ ـ ـــ   ُ ُ ـ  ـ

 
ــــــــَأو    ــــــــِ  َ اِ ـ ــــــــاِئـ ــــــــَىـ ـ ــــــــِ  ِإ   ــــــــَ ـ ــــــــُ  ُ ُ ـ  ـ

 
 قبل البدء بالشرح نقدم مخطًطا توضيحًيا ألقسام المناسب كاآلتي:

 
 

 

أقسام المناسب

:وذلك من جهات

إفضائه إلى 
المقصود

يقين

ظن

شك

وهم

عدم

ذات المناسبة

وهمي حقيقي

أخروي دنيوي

تحسيني حاجي ضروري

اعتبار الشارع
له

مرسل ملغى معتبر

مالئم غريب مؤثر
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المسلك الخامس من المسالك الدالة على العلة هو المناسبة، ويعبر عنها باإلخالة، 

 والمصلحة، واالستدالل، ورعاية المقاصد.

 مة الوصف المعين للحكم.ءمة، واصطالًحا: مالءالمال والمناسبة لغة:

 .المالئم لغًة: والمناسب

يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون وصف، ظاهر، منبب ، هو  :اصطالًحاو

 .مقصوًدا من جلب المصلحة أو دفع المفسدة

وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف ظاهر منبب ، يلزم من ترتب الحكم عليه وهو  

 مبرة وهيإيجاب القصاص على القاتل، حصول منفعة، وهو حفظ الحياة وبقاؤها، ودفع 

التعدي، فإن اإلنسان إذا عرف أنه سيقتص منه إذا قتل، أحجم عن القتل، وقد يقدم عليه وهو 

 ك والتلف.موط ن نفسه على الهال

والمناسب كما يكون وصًفا ظاهًرا منببًطا، قد يكون خفًيا، أو غير منبب ، ويف هذه الحالة  

للحكم، وما كان خفًيا، أو غير منبب ، ال يكون  أمارة ال يمكن أن يكون علة، ألن العلة هي

نة له، ظ  المَ  ، ولذلك اعتبروا ما يالزمه عقاًل أو عرًفا أو عادة، مما هو ظاهر منبب ، وهوأمارة

فيكون هو العلة، وذلك كالسفر، الذي يعتبر مظنة للمشقة التي ترتب عليها الترخيص أصاًل، 

ألنها هي الوصف المناسب، إال أنها لما كانت غير منببطة الختالفها باختالف األشخاص، 

 واألحوال، ني  الترخيص بمظنتها، وهو السفر.

 بها يخال أي يظن أن الوصف علة للحكم. وسميت مناسبة الوصف للحكم باإلخالة ألنَّ 

 .وسمي استخراج المناسبة بتخريج المناط، ألنه استخراج ما ني  الحكم به

 المناط: هو العلة التي ني  بها الحكم أي علق.و

ويتحقق استقالل الوصف المناسب بالعلية بنفي غيره من األوصاف بواسطة السبر المتقدم يف 

 .المسلك السابق
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 ر الشارع له:اعتبا جهةا: أقسام املناسب من أوًل

ينقسم المناسب من حيث شهادة الشارع له باالعتبار أو اإللغاء إلى ثالثة أقسام، وذلك ألنه  

 أن يسكت عنه.أو أن يلغيه، أو ما أن يعتبره، إ

 وفقه، وليسوهو الذي اعتبره الشارع، بأن أورد الفروع على المناسب المعتبر: األول: ف 

 المراد أنه نص على عليته أو أومأ إليها، ألنه لو كان كذلك لكان من قبيل العلة المنصوصة.

 :غريب، ومالئمو مؤثر ثم إن هذا القسم ينقسم باعتبار تأثيره يف الحكم إلى

هو ما اعتبر نوعه يف نوع الحكم بنص أو إجماع، وذلك كتعليل نقض  المناســــب والمؤثر:-1

ـــول اهللالوضـــوء بمس ال «. مس ذكره فليتوضـــأ من» :--ذكر، فإنه مســـتفاد من قول رس

 بالنص.وهذا مثال لالعتبار  ]صحيح: حم[.

 وأما االعتبار باإلجماع فكتعليل والية المال على الصغير بالصغر، وهو أمر مجمع عليه.

تبار ال االع جنسه لكنوهو ما اعتبر نوعه يف نوع الحكم ولم يؤثر جنسه يف  المناسب الغريب:-2

 وذلك كتعليل الربا يف البر بالطعم. ،بنص وال إجماع، بل بترتب الحكم على وفقه فق 

فإن نوع الطعم وهو االقتيات مؤثر يف ربوية البر، ولم يؤثر جنس الطعم يف ربوية سائر 

 المطعومات، كالخبروات.

وعه، لكن ال بنص وال وهو ما أثر جنسه يف جنس الحكم كما أثر نوعه يف ن المناسب المالئم:-3

 إجماع أيًبا.

كم وهو الح ل بالقتل بمحدد، فهو جنس لهما، كما أنَّ قَّ ثَ وذلك كتعليل القصاص يف القتل بم  

 القصاص، جامع للقصاص يف القتل بمحدد، والقصاص يف القتل بمثقل، فهو جنس لهما.

ه، ورد الفروع على خالفالذي ألغاه الشارع فلم يعتبره، بأن أوهو  ى:المناسب الملغوالثاين: 

 وهذا ال يجوز التعليل به بحال، لعدم اعتبار الشارع له، بداللة الدليل على إلغائه.
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 الموطأ عندماوذلك كما حدث ليحيي بن يحيى الليثي األندلسي صاحب اإلمام مالك وراوي 

ن ، وكاسأله السلطان األندلسي عبد الرحمن الداخل األموي عن كفارة الوقاع يف نهار رمبان

قد واقع جارية له، ثم ندم على ذلك ندًما شديًدا، فسأل الفقهاء عن التوبة والكفارة، فأفتاه 

يحيى بن يحيى بوجوب صيام شهرين متتابعين، تشديًدا عليه وسكت الفقهاء عنه إجالاًل 

وعندما خرجوا من عند السلطان سألوه: لماذا أفتاه  ،ليحيي إذ كان إمام أهل األندلس

 ين، ولم يفته بمقتبى مذهب مالك، وهو التخيير بين اإلعتاق والصوم واإلطعام؟بالشهر

فقال: لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، لكن حملته على أصعب 

هذه  ىإال أن الفقهاء لم يرضوا بهذا، وأنكروا عليه فتواه، ألن الشارع ألغ  األمور حتى ال يعود

، فجعل كفارة الوطء اإلعتاق ابتداء، من غير تفرقة ىسبة التي نظر إليها يحيالمصلحة والمنا

 بين سلطان وغيره، ولذلك ال يجوز اعتبارها.

سكت عنه الشارع فلم يدل الدليل على إلغائه كما لم ما هو و :: المناسب المرسللثالثاو

 ويسمى هذا القسم بالمصالح المرسلة، واالستصالح. يدل على اعتباره.

 وسيأتي تفصيله كمصدر مستقل.

 :املناسبة ذاتأقسام املناسب باعتبار  ثانًيا:

: هو ما لم فالحقيقيوهمي: : حقيقي، وقسمين ينقسم المناسب باعتبار مناسبته للحكم إلى 

هو ما يظهر بعد البحث والتأمل أنه غير  :وهميوال يظهر بعد البحث حقيقة أنه غير مناسب.

 مناسب.

 ما أن يكون أخروًيا.إما أن يكون دنيوًيا، وإ :الحقيقيالقسم  

 ما كانت مصلحته متعلقة بالدنيا. فالدنيوي: 

 ما كانت مصلحته متعلقة باآلخرة. واألخروي: 

ينقسم إلى ثالثة أقسام، ضروري، وحاجي، وتحسيني، ألن فإنه  الحقيقي الدنيويفأما 

برورة فبروري، أو محل الوصف المشتمل على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى محل ال
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وهذه المراتب من أوائل الذين أشاروا  الحاجة فحاجي أو كانت مستحسنة يف العادات فعادي.

 (. يف كتابه البرهان، وهي:ه478)ت الجوينيإليها 

وهو ما تصــــل الحاجة إليه إلى حد البـــرورة، وهو متبـــمن لحفظ الكليات  البـــروري:-1

ت يف كل ملة وشـــرع، ولم تنســـخ بحال من الخمس، أو البـــروريات الخمس، التي روعي

، ومن أوائل الذين أشــــاروا إليها األحوال، وهي: الدين والنفس والعقل والنســــب، والمال

ه( يف كتابه المستصفى. وسيأتي الحديث عنها مفصاًل يف مقاصد 505باالستقراء الغزالي)ت

 الشريعة.

إلى حد البـــرورة كالبيع ويقال له: المصـــلحي، وهو ما يحتاج إليه وال يصــــل  الحاجي:-2

 واإلجارة والقرض وغير ذلك من األمور المشروعة للملك، واالتجار، المحتاج إليهما.

وكتنصيب الولي على الصغيرة لتزويجها، فإن مصالح النكاح غير ضرورية يف الحال إال أن 

 الحاجة إليه حاصلة، وهي تحصيل الكفء الذي لو فات لربما فات ال إلى بدل.

اجيات لو فاتت ولم تشرع لما فات بفواتها شيء من البروريات الخمس التي فهذه الح

 ذكرناها.

كتحريم القاذورات، فإن نفرة  وهو ما اســـتحســـن يف العادة من غير احتياج إليه، التحســـيني:-3

الطباع عنها لخســاســتها، مناســب لحرمة تناولها حًثا للناس على مكارم األخالق ومحاســن 

 الشيم.

، لكنه وكسلب العبد أه لية الشهادة، فإنه غير محتاج إليه، إذ لو ثبتت له األهلية ما ضرَّ

الندب كو مستحسن يف العادة، لنقص الرقيق عن هذا المنزل الشريف الملزم، بخالف الرواية.

إلى المكاتبة، فإنها غير محتاج إليها، إذ لو منعت لما ضرَّ منعها لكنها مستحسنة يف العادة 

 الرقاب من الرق، الذي يعتبر من مكارم األخالق ومحاسن الشيم. للتوسل بها إلى فك

وهو المعاين الداعية إلى تزكية النفس، وتهذيب األخالق،  المناسب الحقيقي األخروي:

ورياضة النفوس، المقتبية لشرعية العبادات، فإن الصالة مثاًل وضعت للخبوع والتذلل، 
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ة، تفعل ما تؤمر به وتجتنب ما تنهى عنه، والصوم النكسار النفس فإذا كانت النفس زكي

 حصلت لها السعادة األخروية.

وهو قسيم المناسب الحقيقي كما قدمنا وهو ما يتبين  :لوهميالمناسب االقسم الثاين: 

 بالبحث والتأمل أنه غير مناسب.

م القات قياًسا على الخمر فنأتي ون مثله:  القاتقياس  عند-حصر أوصاف الخمرَمن ي حر 

يف االتخاذ من العنب، والميعان، واللون المخصوص، والطعم المخصوص، والرائحة -يهعل

قول: االتخاذ من العنب ليس بعلة  لوجوده يف العصير بدون ثم نالمخصوصة، واإلسكار، 

إلسكار ا فيبقىالحرمة، والميعان ليس بعلة لوجوده يف الزيت بدون الحرمة، وكذلك البواقي 

ْس علًة أخرى لبناء وثبت أنه غير مسكر  ف يصبح قياسه على الخمر من باب التوهم ونقول اْلَتم 

حكم التحريم عليها، كالتحريم لبرره المتعدد الصحي والمالي واألسري واألخالقي 

 وهكذا. .والعبادي واالجتماعي..

 املقصود: ائه إىلإفض: أقسام املناسب باعتبار ثالًثا

هذا هو التقسيم األول للمناسب، وهو باعتبار إفبائه إلى المقصود، وذلك ألن الحكمة التي  

هي مقصود الشارع من شرع الحكم أي من ترتبه على العلة قد يكون حصولها يقينًا وقد يكون 

مظنوًنا، بأن يكون حصولها أرجح من انتفائها، وقد يكون مشكوًكا فيه بأن يكون حصولها 

 على حد سواء، وقد يكون نفيها أرجح من حصولها. وانتفاؤها 

ل  البيع على وصــفه المعلل   ما يكون حصــوله يقينًا-1 وذلك كالحكمة المقصــودة من ترتب ح 

 .والحكمة الحاصلة هي الملك يقينًا، به، وهو االحتياج إلى المعاوضة يف الجملة

القصاص على القتل  وذلك كالحكمة المقصودة من ترتب وجوب  ما يكون حصوله مظنوًنا-2

 العدوان. دالعم
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والحكمة هي انزجار الناس عن اإلقدام على القتل مما يحفظ الحياة ويبمن بقاءها وهذه 

الحكمة مظنونة الحصول، فإن الممتنعين عن القتل أكثر من المقدمين عليه، فالذي يغلب 

 على الظن أن اإلنسان إذا عرف القصاص أحجم عن القتل.

وذلك كالحكمة المقصودة من ترتب الحد  على شرب  )الشك(: وانتفاؤهما يستوي حصوله -3

الخمر، ألجل اإلسكار، فإن المقصود من شرع الحد هو االنزجار عن شربها، وحصول هذا 

المقصـــود وانتفاؤه متســـاويان، بتســـاوي الممتنعين عن شـــربها والمقدمين عليه، فيما يظهر 

، لتعذر االطالع عليه، مما جعل بعض األصـــوليين للناظر، ال بالنســـبة إلى ما يف نفس األمر

 يقول: إن هذا النوع ال مثال له على التحقيق.

وذلك كنكاح اآليســة من أجل التولد، الذي هو المقصــود  )الوهم(:ما يكون النفي فيه أرجح -4

 من النكاح، فإن انتفاء هذا المقصود أرجح من حصوله يف حق اآليسة.

 التعليل بهذه المراتب: 

اتفق القائلون بالمناسب على جواز التعليل بالمرتبة األولى والثانية، وهي ما كان حصول  

 المقصود فيها يقينًا أو مظنوًنا.

 قرب، وهو ما كان المقصود فيه مشكوًكا فيه، أو موهوًما، واألواختلفوا يف الثالث والرابع

  جواز التعليل بهما، نظًرا إلى حصول المقصود يف الجملة.

ــــــا ِإَ ا271 ـــحع  . َأر  ِِ ــــــَلـــ ُرـــــــــَ ـــا ُِ ـــل  َ ـــ    َهـــــــــ
 

ــــ  ـــــ ـــــ ــــ عََ ـ ــــَ ـ ـــــ ــــَُ   ع  َشـ ـــــ ــــيع  َ ـ ـــــ ـ ــــش  ـــــ  ُ ِر    َ ـ
 

المسلك السادس من المسالك الدالة على العلة، وقد اضطربت عبارات األصوليين يف  

 تعريفه، لدقته وغموضه.

من  َف ل  ولكن أ   م،ال تظهر فيه المناسبة بعد البحث التاهو الوصف الذي فقال األكثرون فيه: 

 .األحكامالشارع االلتفات إليه يف بعض 
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فيشبه المناسب من حيث التفات الشرع إليه يف  والطرد،فهو منزلة بين منزلتي المناسب  

 مناسبته.الطرد من حيث أنه غير مناسب، أي لم تظهر  الجملة ويشبه

لة النجاسة: طهارة تراد ألجل الصالة، فال تجوز بغير الماء كطهارة مثاله قول الشافعي يف إزا 

 الحدث.

فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة، ولكن اعتبار 

والطواف يوهم اشتمالها على  والصالة، المصحف،الشارع لها يف بعض األحكام كمس 

 المناسبة.

 .والصفةأعاله قياس غلبة االشتباه يف الحكم والقياس المبني على الشبه درجات،  

 إال أنه كان أكثر شبًها بأحدهما ،منهماواحد  لكل   ه  ه  بَ لَش  أصلين تردد الفرع بين يعرف بأنه: و

 ْينَ َما َداَر بَ ]   ولهذا قيل:دون اآلخر، فإنه يلحق باألصل الغالب شبهه به يف الحكم والصفة

َما ْنه 
ْلَحق  ب األَْشَبه  م   [.َأْصَلين  ي 

 وذلك كتردد العبد بين أصلين، وهما المال، واإلنسان الحر، لشبهه بكل منهما. 

ن َى عليه فقتل، ألحق بالمال يف إيجاب القيمة على الجاين بقتله، بالغة ما بلغت،  إال أنه إذا ج 

 بالحر فيها.ألن شبهه بالمال يف الحكم والصفة أكثر من شبهه 

هي وذلك كإلحاق الولد بوالده بالقيافة، و قي، أو الصوري،لْ ويليه يف الدرجة الثانية الشبه الَخ  

إدراك الشبه الخلقي بينهما وإلحاق المني بالبيض يف إثبات طهارته بتولد الحيوان الطاهر منه، 

 والنظر يف الخلقة يف جزاء الصيد يف الحرم.

 حمير يف عدم وجوب الزكاة.وإلحاق الخيل بالبغال وال

قدم وإال فقياس العلة م العلة،هذا وال يصار إلى القياس القائم على الشبهة إال عند تعذر قياس 

 عليه.
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 ومن أمثلته:

بين الصــالة والحج، فقال الشــافعي: هو بالصــالة أشــبه  ألنه عبادة  تنية صــوم رمبــان تردد-1

بدنية ال تدخلها النيابة يف الحياة، والصـــالة كذلك  فأوجب تعيين النية فيه كالصـــالة ســـواء 

بســواء، واإلمام أبو حنيفة قال: هو بالحج أشــبه  الشــتراكهما يف وجوب الكفارة باإلفســاد، 

 .لنيةفألحقه به يف عدم وجوب تعيين ا

أن حدَّ القذف دائر بين أن يكون حًقا لآلدمي وبين أن يكون حًقا هلل تعالى، وذلك حد القذف: -2

وقالوا: يورث، ويســـق  بإســـقاط المســـتحق له.  ،فغلب الشـــافعية شـــائبة كونه حًقا لآلدمي

 .وغلب الحنفية كونه حًقا هلل تعالى، وقالوا: ال يورث، وال يسق  بإسقاط المقذوف

ًنا على منع حق وبين كونه يمين طالق، فقوى الشــــافعية شـــبهه اإليالء مت-3 ردد بين كونه يمي

ته إذا انقبــــت األشـــهر األربعة ولم يجامعها  به، وقالوا: المولي من امرأ باألول وألحقوه 

 يوقف، فإن فاء وإال كلف بالطالق، أو طلق عليه القاضي  ألن اإليالء يمين على منع حق. 

ن الطالق فألحقوه به، وقالوا: إذا انقبت المدة ولم يجامعها بانت وقوى الحنفية شبهه بيمي

منه بطلقة واحدة  ألنه يشبه يمين الطالق من حيث إن الطالق يزيل الملك فيحرم الوطء، 

 .واليمين يحرم الفعل المحلوف عليه  فجاز أن يقوم مقامه

النية  اد بها الصالة أوجباختلفوا يف وجوب النية للوضوء فمن شبهه بالتيمم  لكونه طهارة ير-4

 ومن اعتبره طهارة بالماء كإزالة النجاسة لم يوجب النية.
متردد بين البول والمني  فمن قوى شبهه بالبول حكم بنجاسته، وعلله  طهارة المذي: المذي-5

ومن قوى شــبهه بالمني حكم  بأنه خارج من الفرج، ال يخلق منه الولد، وال يجب به الغســل.

 .بأنه خارج تحلله الشهوة، ويخرج أمامها بطهارته، وعلله

ُف، بَــ 272 شــ  عــَ ُ  َوالــ   ُ َوَراُنَ الــلــ     َــ . َوالـــــح 
 

ـــــلد َرـــــُيــــــــــ  ـــــ  َ ش   ِ َت ـــــ   ُِ  َُا ُ َ ـــــ فِ ــــــــــَ    ال 
 
 

 أن يوجد الحكم بوجود وصف، وينعدم بعدمه. :وهو أو الجريان، العكس،وويسمى بالطرد 



 

 236 

 

وقد مرَّ معنا أن السبب شرعية  السباب ، ويدخل فيه األمداًرا، والحكم دائًراويسمى الوصف 

صوَل مبمون  فإنه الشرط اللغوي  يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وكذلك َيْرب   ح 

كما لو قلت لولدك: )إْن صليَت الفجر يف المسجد  جملة بحصول مبمون جملة أخرى 

 ل َغوي  ) لمكافأة(ا )حصولفالحكم وهو كافأتك(. 
َعلَّق  بشرط   (صالة الفجر يف المسجدم 

َكافأ، وإذا اجتهد   كوفئ.يدور معه وجوًدا وعدًما  ألنه إذا لم يجتهد لم ي 

 :قد يكون يف صورة واحدة، وقد يكون يف صورتين وذلكوهذا الدوران 

الها عند حدوث حرمة العصير عند حدوث اإلسكار وزو :مثال الدوران يف صورة واحدةف 

يَّة مستفادة من الدوران  خل تحول إلى لوزواله، كما  ل 
هذا الدوران يف صورة واحدة و فالع 

 .وهي الخمر

َبويَّة  ومثال الدوران يف صورتين:  هي-الذهب والفبة  غير-أن يقال: العلة يف األصناف الر 

َبويًّا، ولمَّ 
د الط ْعم يف الب ر  كان ر  َبويًّا. الط ْعم  فإنه لما وج 

ا لم يوجد يف الحرير مثاًل لم يكن ر 

د الحكم مع وجود الوصف يف الصورة  ، والحرير  حيث وج  فهذا دوران يف صورتين: الب ر 

 األولى )الب ّر(، وانعدم نفس الحكم مع انعدام نفس الوصف يف الصورة الثانية )الحرير(.

ية الوصف الذي دار معه الحكم وجوًدا العلية، وإنما يفيد الظن بعلبوالدوران ال يفيد القطع 

 ، وهو مذهب الجمهور.وعدًما

لَّة الحكم غير منفك عن سائر المسالك وهو  جزء  من عملية االجتهاد يف الوصول إلى ع 

 .االجتهادية كالسبر والتقسيم وتنقيح المناط وغير ذلك  كعملية اجتهادية متكاملة

ِرنَ 273 ُق   ِبَ  ــــــــــ   . َأو   ُل  ش  ُُ ل  َطُ  ُ ا  َ  فد
 

ــــــــِ   َماب ــــــــَ ، َو  اِـــــــــــــــــحد ــــــــَ ــــــــُ  ا َت ر و   َر  
 

 .وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبةوهو المسلك الثامن من مسالك العلة، 
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فال تزال به النجاسة، قياًسا على الدهن، فإنه يه الجسور عل ىوذلك كقولهم: الخل مائع ال تبن 

تزال به ف الجسور ليهبه النجاسة، بخالف الماء فإنه تبنى ع، فال تزال جسورال تبنى عليه ال

 النجاسة.

والجمهور على رد هذا المسلك، وعدم اعتباره يف العلة، ألنه ال مناسبة فيه للحكم، فال مناسبة 

 وإزالة النجاسة البتة. جسوربين بناء ال

 [.443 خول ص. ]المنقال الغزالي: وال يستجيز التمسك به من آمن باهلل واليوم اآلخر

نا ب شبه ألدَّىلو فتح باب الطرد المحض الذي ال مناسبة معه وال  هوإنما قال الغزالي هذا ألن 

إلى التحكم ولصارت الشريعة تبًعا لألهواء، كما حدث لبعض من جعل الطرد مسلًكا من 

 .مسالك العلة

 ،لعاق هما ال يستجيز لحصل، وجوًدا فق  وال ينعدم بانعدامهولو ثبت الحكم مع الوصف 

، فال ينتقض الوضوء بلمسه، ألنه طويل مشقوق فأشبه البوق، للبوليف مس الذكر: آلة  كقولهم

 أو ألنه معلق منكوس فأشبه الدبوس، أو غير ذلك مما هو بالهذيان أولى منه بمسالك العلة.

ل به  هناك من قاولكن  والحق أن ترتيبه يف آخر مسالك العلة، أو ليس مسلًكا على التحقيق 

ولهذا أوردته هنا  وألنه يمثل الشق األول من الدوران، فإردافه به ليكون العهد قريًبا، 

 واالستيعاب أسهل.

ُ َ الــ   274 ِِ ــــَ ــــــَ ــــــــايِ . َوال  ا ــُ  ِلــ   ــــِ ــــ    ــ  
 

َخ    ــــــُح ِبــــــ  ــــــ د ِرــــــَ  ا   ــــــــــــــــــِم    ـــتيِ َ ـــــــــه 
ــ275  ـ ــ   ـ َِ ــال  ــا. َلـ ــ  ـ ــاِئـ ـــ ــِ  َرـ ِ ـ ــ   ـــ ـــ ــُشـ ــي  ِلـ ُِ َ ـ ــ  ـ

 
 

ــــــــــ  ِئـــــ   ـــــاِئـــــت  َرـــــُ  َِ ــــــــــِشــــــــــُ ا َأَو   اَأو  ُرـــــــــــــــ  
ــ276  ـــ ــ. َ ـ ـ ــ   ــحع ِرـ ـــ ــل   ُ َ اِيـ ـــ ــا َوِإن ل ـ ـــ ُِ َهـ ــ َكـ ــم   ـ

 
 

ــال  ــاُ  َ ـ َ ـ َو  ــِل( ُ ِر   ا   ـ ــع  ــ)الل ـ ـــ ـــ ـــ ُل َلـ   ُِ ــ ـ  ِ ــ    ـ
ــا. 277  ـــ ــَهـ ـــ ِبـ ــُ  ــَ اُ َها ِ    َ ـ ــاَ َبـ ـــ ــُ َهـ ـ ــ   ِ ـ  ُ  َ 

 
 

ــ     ـــ ــِرـ ـ ــ ِس ـــ ــُيَ الـ ـ ــ   ـ َُ ــ ا َلـ ــ  ـــ ِ  ـ ــ   ـــ ــاِس ُرـ ــاَ ـ ــَهـ  ِىـ
 
 المسلك التاسع: ويف التحقيق الثامن بعد الدوران:
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والمسلك هنا هو تنقيح المناط، وقد تعلق به مصطلحان عند األصوليين: هما تخريج المناط، 

ونبدأ التفاصيل عن أصل الباب، ونردفه بتوضيح التخريج والتحقيق للمناط، وتحقيق المناط. 

 على ثالث مسائل، فنقول:

 املسألة األوىل: تنقيح املناط:

بها وَخلََّصها من  التنقيح:  اعر  القصيدَة إذا َهذَّ َح الشَّ يف اللغة: التهذيب والتخليص  يقال: َنقَّ

 األبيات التي ال دخل لها يف الموضوع. 

َق الحكم، وربَطه بها.  ،أي التعليق والمناط: ة  مناًطا  ألن الشارع َعلَّ لَّ  وتسمى الع 

يدل َنص ظاهر على التعليل بوصف   : أنْ ويف اصطالح األصوليين ي عرف تنقيح المناط بـ

نَاط الحكم  باألعم   حل  م أو تكون أوصاف  يف. فيحذف خصوصه عن االعتبار باالجتهاد  وي 

نَاط الحكم بالباقيالحكم  في   ها عن االعتبار باالجتهاد وي   .ْحَذف بعب 

 : التعريف: على أن تنقيح المناط يأتي على صورتين ويتبح من خالل

ف المجتهد  خصوَص هذا  :ىاألول َعلَّل  بوصف معين، فَيحذ  أن يدل النَّص  على أن الحكم م 

 .الوصف، وي ني  الحكَم بالوصف األعم  

ة  أوصاف   فيقوم المجتهد بإلغاء ما ال يصلح، أن يأ :ةالثاني دَّ ْكم  مشتماًل على ع  تي محل  الح 

 وي عي ن الوصف المؤث ر فيني  به الحكم.

حكم على األعرابي الذي واَقع أهله يف نهار رمبان --بت أن النبي ث ونوضح ذلك بمثال:

 .بالكفارة، وَنَقله من الع تق  إلى الصيام  إلى اإلطعام

 : بناء على الصورتينفاجَتهد الفقهاء يف تنقيحها وتهذيبها 

يَّة  مثل كون  فاألولى: ل 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى حذف األوصاف التي ال دخل لها يف الع 

الذي صدر منه الفعل أعرابًيا، وكون الذي وقع عليه الفعل هي الزوجة  فحذفوا هذين 

يَّ  ل 
لَّة يف إيجاب الكفارة هي الوقاع يف الوصفين وألغوهما من احتمال الع  ة  فتعيَّن عندهم أن الع 
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الكفارة ال تجب إال على من أفطر عامًدا يف  أن- عندهم-نهار رمبان. وانبنى على ذلك 

 رمبان بالوقاع فحسب  ال بغيره. 

 ذهب الحنفية والمالكية إلى أبعد من ذلك يف التنقيح  فألغوا خصوص الوقاع  وناطوا الثانية:

د  بوصف أعم، وهو الحكم إيجاب الكفارة ْفس  َفط ر الم  انتهاك حرمة شهر رمبان باجتراح الم 

ل  من أفطر يف نهار رمبان  للصوم عمًدا، وانبنى على هذا عندهم وجوب  الكفارة على ك 

ًدًًا  سواء أكان اإلفطار بالوقاع، أم بغيره من المفطرات من أكل وشرب، وما إلى ذلك.   متعم 

لَّة  عند أكثر  ته:حجي تنقيح المناط بصورتيه السابقتين مسلك معتبر من مسالك الع 

 ، وأما الحنفية فردوا مسماه، لكنهم عملوا بمبمونه ومؤداه.األصوليين

 والفرق بينه وبين السبر والتقسيم من جهتين:

ة المنصوص عليها، ولكن هذا النص اقترن ا :ىاألول لَّ لحكم  فيه أن تنقيح المناط مجاله الع 

ببعض األوصاف التي ال مدخل لها يف العلية  أما مسلك السبر والتقسيم فمجاله الع لل 

 المستنبطة.

ها مما اكتنفها من  :ةالثاني  أن عمل المجتهد يف تنقيح المناط هو تهذيب  العلة وتخليص 

األوصاف التي ال دخل لها يف العلية  أما عمل المجتهد يف السبر والتقسيم فهو االجتهاد يف 

ل  إلى العلة ذاتها ال التشذيب  والتخليص.  التوص 

 ومن تطبيقاته:

ئل عن فأرة وقعت يف --ثبت أن النبي-1 ـــ  ل وه  »: ســـمن، فقالس وَها َوَما َحْوَلَها َوك   ]خ[.، «َأْلق 

س الســـمن  من هو َتنَج  لَّة يف منع اســـتخدام هذا الجزء من الســـَّ
فهذا الحديث يدل على أن الع 

ة   يَّ ل 
ة قد شــــابتها بعض األوصــــاف التي ال دخل لها يف الع  لَّ بالفأرة. لكن هذه الع  المحي  

وكون المحل الذي  تلك األوصــــاف  ومنها: كون الواقع فأًرا،فاجتهد العلماء لتنقيحها من 

ْمن بخصــوصــه دون ســائر الجامدات، فألغوا تلك األوصــاَف غيَر المؤث رة يف هو وقع فيه  الســَّ
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ر ما  م   وهو كل حيوان وقع يف جامد فحكمه أن ي َقوَّ الحكم  وأناطوا الحكم بالوصـــف األعَّ

ه. س  َزاَل لَتنَج   حوَله وي 
ْحر م أن ي زيَل أثَر الط يب عنه  ألن النبييجب ع-2 قال --لى َمن تطيَّب ناســـًيا أو جاهاًل وهو م 

بالَخل وق: ًخا  م  َتبـــَ ل الذي جاءه م  ْل » للرج  ْنَك َأَثَر اْلَخل وق   اْغســــ  ة يف هذا  ]خ[.«. َع لَّ فالع 

لَّة قد شابتها بعض األوصاف التي ال  الحكم أن الَتَطي ب من محظورات اإلحرام. لكن هذه الع 

يَّة  فاجتهد العلماء يف تنقيحها، ومن هذه األوصاف كون السائل رجاًل، وكونه  ل 
دخل لها بالع 

  فألغوا هذه األوصاف، وناطوا الحكم بالوصف األَعم   (متطيًبا بهذا النوع الخاص )الَخل وق  

حر م وجب عليه أن يغسله.   وهو كل ط يب تطيَّب به الم 
ــبب جوع  أو عطش  أو ضــجر  أو نحوه.  يكره للقاضــي-3 ْكر بس ش  الف  وَّ ــَ ش أن يقبــي وهو م 

ـــل   َبان  »: --ذلك قوله وأص ـــْ َو َغب ْم َأَحد  َبْيَن اْثنَْين  َوه  والعلة يف النهي عن  ]م[،«. اَل َيْحك 

ر َفت تلك العلة عن طريق تنقيح  كر  وقد ع 
ش  الف  و  القبـــاء حالة الغبـــب هي وجود ما ي شـــَ

 المناط.
يث: -4 حد لة يف  مًة للتنصـــيص على الع كاة الفطر قي هذا اليوم»يجوز إخراج ز  .«أغنوهم يف 

بالنقود وهي علة معقولة كما [.قطن] قال معاذ رضـــي اهلل عنه ألهل اليمن:  ويتم اإلغناء 

يف الصــدقة مكان الشــعير والذرة أهون عليكم وخير -لبيس أو-ض ثياب خميصرَ ائتوين بعَ »

 ومعاذ أعلم األمة بالحالل والحرام.]خـ[.  «بالمدينة--ألصحاب النبي
 املسألة الثانية: ختريج املناط:

والمقصود بتخريج المناط: االجتهاد يف استخراج علة الحكم الذي دلَّ النص أو اإلجماع عليه 

 .من غير تعرض لبيان علته

عملية اجتهادية يلجأ إليها المجتهد عندما ينص  الشارع على حكم يف محل وال يتعرض فهو 

لمناطه أصاًل كتحريم الربا يف األصناف الستة  إذ لم يبين الشارع يف النص نفسه المناَط الذي 

ترتب  به حرمة المراباة بهذه األصناف، فيستنب  المجتهد هذا المناط بالنظر واالجتهاد، ويبين 
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الذهب والفبة قد حرمت المراباة فيهما مثاًل لكونهما أثماًنا، وأما األصناف األخرى فقد  أن

 ..حرم التَّرابي فيها لكونها مطعومات أو مقتاتات.

 : مسالك مثلاليستند على مجموعة من فهو ليس خاًصا بهذا المسلك ولكنه 

المناســـبة: بأن ينظر المجتهد يف مدى تحقق المصـــلحة أو درء المفســــدة عند إناطة الحكم -1

بالوصف الذي توصل إليه، فإذا كان من شأن إناطة الحكم بذاك الوصف المستخرج تحقيق 

مصلحة معتبرة أو درء مفسدة معتبرة فإن الوصف يكون مناسًبا وصالًحا ليكون مناًطا للحكم 

 الشرعي. 

بر و-2 التقســيم: بأن تحصــر األوصــاف المحتملة للتعليل، بأن يقال: العلة إما كذا أو كذا أو الســَّ

 كذا، ثم يختبر كل وصف على حدة لتبين الوصف المناسب الذي يصلح إلناطة الحكم به. 

به-3 َف من ل  وهو ما لم تظهر المناســـبة فيه بعد البحث التام عنها ممن هو أهله، ولكن أ   :الشـــَّ

إليه يف بعض األحكام، فيكون يف التفات الشارع إليه مظنة العتباره هو مناط  الشارع االلتفات

 الحكم الشرعي.
 ومن أمثلته:

الَة  َفاْبَد »: َقاَل --النَّبي أنَّ -1  الصـــَّ
اء  َوأ ق يَمت  َر اْلَعشـــَ اء  أ  إ َذا َحبـــَ ولم يعي ن  ]ق[.«. وا ب اْلَعشـــَ

 .هو التشويش المفبي إلى ترك الخشوعالحديث مناط الحكم، وقد ذكر العلماء أن المناط 
ناس يرزق اهلل بعبـــهم من بعض»قال: --عن النبي-2 باد  دعوا ال حاضـــر  ل  ]م[.«. ال يبيع 

وصورة هذا البيع أن يقدم إلى البلد بلدي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ليرجع إلى 

وقد  .غلى من هذا الســعروطنه، فيأتيه بلدي فيقول ضــع متاعك عندي ألبيعه على التدريج بأ

هذا --نهى رســـول اهلل  ماء يف تخريج  هد العل طه، واجت نا حدد م هذا البيع دون أن ي عن 

المناط وقرر كثير منهم أن العلة هي البرر الذي سيلحق بالعامة من هذا البيع، ألن الحبري 

فاع  بالتدريج أّدى إلى قلة العرض وارت بة عن البدوي  يا هذا  األســـعار، ويفإذا تولى البيع ن

 .تفويت الرفق بالعامة
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مة من قريش»: --قال-3 هذا ابن   َج خرَّ  ]صـــحيح، حم، مخ[. .«األئ ناط  الحكم  خلدون م

 .الذي يتحقق لإلمام عندما يكون قرشًيا حيث بين أنه الحميَّة والتناصر
وهاء والتمر الب ر بالب ر ربا إال هاء وهاء، والشـــعير بالشـــعير ربا إال هاء »قال: --عن النبي-4

ولم يرد يف النص ذكر  لمناط تحريم الترابي، وقد خّرج العلماء  ]ق[،« بالتمر ربا إال هاء وهاء

هذا المناط مع اختالفهم يف تحديده  فقال بعبـــهم: إن العلة هي الكيل أو الوزن مع اتحاد 

إن العلة وقال آخرون: إن العلة هي كون تلك األشــياء مقتاتة ومدخرة، وعند غيرهم  الجنس،

 المطعومات مع اتحاد الجنس. هي كون تلك األصناف من
كنا »ال يقتصــر يف إخراج زكاة الفطر على األصــناف الخمســة الواردة يف حديث أبي ســعيد: -5

صاًعا من أق ،  صاًعا من تمر، أو  شعير، أو  صاًعا من  صاًعا من طعام، أو  نخرج زكاة الفطر 

  ألن هذه األصناف المذكورة كانت غالب البلد غالب قوت وإنما ]ق[.« أو صاًعا من زبيب

. فلو كانت هذه األصــناف يف بلد ليســت قوًتا ال يجزئ إخراجها عن فال تجب أعيانها قوتهم

ــاكين، وال يحقق اإلغناء  زكاة الفطر. والعلة عندها أنها لم تعد قوًتا ينتفع به، وال طعمة للمس

ولة يف زكاة الفطر باإلضــــافة إلى أنها طهرة عن المســــألة يف عيد الفطر الذي هو العلة المعق

 للصائم من اللغو والرفث.
 : حتقيق املناط:ةاملسألة الثالث

االجتهاد على شقين  األول: االجتهاد يف استنباط األحكام من مداركها الشرعية، والثاين: 

اين هو ما يسميه الثاالجتهاد يف تطبيق األحكام، وتنزيلها على الواقع، بعد ثبوتها شرًعا. والقسم 

آلية ضرورية من آليات االجتهاد  ال تقتصر يف مجالها على فهو  األصوليون تحقيق المناط 

القياس وحده، وإنما تمتد إلى كثير من أبواب األصول األخرى كالعموم والخصوص،  أبواب

ا كان ذواإلطالق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، وكل ما يجري فيه إلحاق الجزئي بالكلي  ل

 من باب فقه التنزيل بلغة معاصرة. محل اتفاق بين األمة 
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وقد كان لإلمام الغزالي قصب السبق يف ابتكار هذا المصطلح، والتنبيه على مفهومه، واإلشارة 

سياق  تناوله وبحثه يف على-بعده  من-إلى موقعه يف عملية االجتهاد  ثم تتابع األصوليون 

ًدا عند توضيحهم أن المناط هو علة الحكم، وأن االجتهاد فيه تناولهم لمسالك العلة، وتحدي

 يأتي على ثالثة أنواع  األول: يف تنقيحه، والثاين: يف تخريجه، والثالث: يف تحقيقه.

وينقسم باعتبارات مختلفة تعود إلى تنوع مسالك العلة يف األصل، ووضوحها وجالئها يف 

 الفرع.

 من األمثلة على حتقيق املناط:

ڻ ڻ  )إذا ثبت أن علة اعتزال النســــاء يف المحيض هي األذى عماًل بقوله تعالى: -1

 .[222البقرة:]( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ي حكم االعتزال  فإن المجتهد ينظر يف النفاس، فيجد هذه العلة وهي األذى محققة فيه فيعد 

 .إلى النفساء

 .[38]المائدة:( ٺ ٺ ٺ ٿ) أمر اهلل بقطع يد السارق يف قوله تعالى:-2
-لنبَّاشاوقد اتفق العلماء على أن العلة يف القطع هي السرقة، ثم اختلفوا يف تحقق هذه العلة يف 

 .قولين على-الذي ينبش القبور ويسرق األكفان  وهو

وتحقق أن التدخين نوع . [29]النساء:( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) قال تعالى:-3

 من قتل النفس  فيحرم.
 ويتبح مما سبق:

 استنباط العلة التي لم يرد لها ذكر يف النص. إلىيكون متوجًها  تخريج المناط:أن 

 تهذيب العلة مما علق بها من األوصاف التي ال مدخل لها يف العلية.فهو : تنقيح المناطأما  

حذف األوصاف التي ورد لها ذكر يف النص ولكنها ال تصلح إلناطة الحكم بها، واإلبقاء  أي

لمناسب المؤثر الذي يصلح ليكون مناًطا للحكم، فالعلة يف تنقيح المناط على الوصف ا
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منصوص عليها ولكنها مختلطة مع أوصاف أخرى، فيتركز جهد المجتهد نحو حذف غير 

الصالح من األوصاف واإلبقاء على الصالح منها فق ، وهذا بخالف تخريج المناط الذي 

 نفسه.  تكون العلة فيه غائبة ولم يتعرض لها النّص  

استنباطها بطريق حين ال يدل عليها دليل، وإنما يستفيدها الفقيه بطريق  فتخريج المناط:

 .جتهاداال

  ة يف الفرع أو عدم تحققها.لالعق يف تحق مجتهدهو نظر ال وأما تحقيق المناط:

يف آحاد الصور بعد معرفتها يف نفسها، سواء أكانت معروفة بنص أو بمعنى: تفحص وجودها 

قق من التح إلىال يتوجه نحو اكتشاف العلة وتعيينها، وإنما يتوجه   فهو استنباط إجماع أو

 .ثبوتها يف األصل بعد ثبوت ها يف الفرع

ُق بَ 278  ُ َ ـــ َ ـــ   . َوال  ِي َوال   ِم ِ ـــ اي  ُ  ِ ـــَ  ا    
 

    ـــــ ِ ـــــِل  َ ـــــش  ـــــُُ ـــــَُ ِ ـــــ   ال  ـــــ   ـــــ  ثِ ـــــاَن َ   َ ِإن  لَ  
 

 العلة: إلغاء الفارق:المسلك األخير من مسالك  

 اإلبطال، وعدم اعتبار. فاإللغاء لغًة:

  .مشتق من فرق التي تدل على التمييز والتزييل بين الشيئين، والفرق خالف الجمع :والفارق

ل بين األص مؤثرَ  أنه ال فارَق  المجتهد بيان مفاده:وهذا المركب بشقيه يشكالن مصطلًحا 

 .والفرع يف علة الحكم، وعليه فيجب مشاركة الفرع لألصل يف الحكم

من أعتق شرًكا له يف عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه »: --وذلك كقوله 

 . ]ق[.«قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق

 منع هذا ال تأثير له يف وأنَّ  والذكورة،ق بين العبد واألمة إنما هو األنوثة فيبين المجتهد أن الفار

 لعبد،االسراية لتشوف الشارع إلى العتق، ولذلك يجب أن يثبت السراية يف األمة كما ثبتت يف 

 للعتق.وتشوف الشارع  الرق،لمشاركتها له يف 
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علة، وإنما ء الفارق ليس فيه تعيين للالفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق يتمثل يف أن إلغاو

اإللغاء، أما تنقيح المناط ففيه اجتهاد يف تعيين الباقي من األوصاف  يحصل اإللحاق بمجرد

 للعلية بعد إلغاء ما ال يصلح منها لذلك. 

والقياس الذي انتفى الفارق فيه بين األصل والفرع يسمى بالقياس يف معنى األصل  فالقياس 

هو ما تم الجمع فيه بين األصل والفرع يف الحكم بمجرد نفي الفارق المؤثر  يف معنى األصل

 .بينهما من غير تعرض للعلة الجامعة

 ومن أمثلته:

فالبــرب المســكوت عنه أولى بالحكم الذي  .[23]اإلســراء:( ہ ہ ہ ھ)قوله تعالى: -1

 هو التحريم من التأفيف المنطوق به، مع القطع بنفي الفارق. 

ـــكوت عنها  .[2]الطالق:( ڈ ڈ ژ ژ)قوله تعالى: -2 ـــهادة أربعة عدول المس فش

 أولى بالحكم وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين، مع القطع بنفي الفارق.
فالتبـــحية ولم يرد عن العمياء شـــيء،  ،عن التبـــحية بالعوراء نهيه--صـــح عن النبي-3

منع من التبحية بالعوراء المنطوق بها، إال أن بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو ال

بالعوراء:  نفي الفارق بينهما ليس قطعًيا بل مظنوًنا ظًنا قوًيا  ألن علة النهي عن التبـــحية 

 كونها ناقصة ذاًتا وثمنًا وقيمة، وهذا هو الظاهر، وعليه فالعمياء أنقص منها ذاًتا وثمنًا وقيمة.
 أو األولى لوجود العلة يف الفرع أقوى من األصل.وهذه األمثلة صالحة للقياس الجلي 

ِ  َرـ279 ـُ  ـ ـ ـ ـَ  ـ ـ ـ  ُ  ال  ـ ـ ـ. َوِب ـِي قِ ـ   َ ـفِ ـَ  ا    ـ
 

ـــ   ــــ َلـ ـــ  َأو  َ ـ ـــاِو    َوَأ   ــــ ــــ ـــَ ـ ُ ـ ـــار َأسِ  ،َوال  ــــ ــــ ــــ  َ ـ
 

 العلة يف الفرع إما أن تكون أقوى من علة األصل أو أدنى أو مساوية، وتوضيحها كاآلتي: 

ــاس األولى:-1 ــالى:  قي ــه تع ــه قول ــال ــأفيف  .[23]اإلســــراء:( ہ ہ ہ ھ)مث فحرم اهلل الت

ــتمهما أقوى منها يف التأفيف، فيكون إيذاؤهما للوالدين، والعلة ، وهذه العلة يف ضــربهما وش



 

 246 

 

ــتم أولى بالتحريم من قول  ــتنباط، بل أفالبــرب والش ، وال يتوقف فهم ذلك على نظر واس

 هو متبادر من النص نفسه.
 وكقياس الهروين على الخمر  فإن الهروين ال يسكر العقل فحسب  بل يتلف خاليا الدماغ.

يذ عأن تكون العلة يف الفرع، أضـــعف منها يف األصــــلوهو  قياس األدنى:-2 ى ل: كقياس النب

 الخمر.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ) مثـالـه قولـه تعـالى: قيـاس المســــاواة:-3

: علة تحريم أكل أموال اليتامى ظلًما هي .[10]النســــاء:( ڑ ک ک ک ک

 ، وهذا المعنى ذاته موجود يف إتالفها باإلحراق.العتداء عليها باإلتالفا

ِ  الــــ  ـــــَ     رــــَ  اَس . َوَ  قــــِ ـــــَ 280  اِرقِ ُوجــــُ  
 

ُـــــَ  ــــ  د رــــَ وَ  ضد  ــــ   ــــَ   اِ  الــــ  َ  ـــــــــــــَ  اِرقِ َوالــــ 
 

 ربعة أمور تبطل القياس، وهي:البيت أيف 

 األول: القياس مع الفارق: 

كثر كالم العلماء يف هذه النقطة منذ البدايات األولى لعلم األصول حتى انفصل علًما مستقاًل  

علم الفروق الفقهية( وأذكر نبذة لجملة من المصنفين يف ذلك: )منفرًدا عن األصول يسمى بـ 

(1) 

 هـ(. يف المذهب الشافعي.306الفروق ألبي العباس أحمد بن سريج الشافعي)ت-1
 هـ(. يف المذهب الحنفي.322الفروق ألبي الفبل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي)ت-2
المــالكي المعروف بــابن فروق مســـــائــل مشـــتبهــة يف المــذهــب، ألبي القــاســـم الكنــاين -3

 هـ(. يف المذهب المالكي.408الكاتب)ت
ثم تتابعت التآليف بعد ذلك ومن أشهرها على اإلطالق )أنوار البروق يف أنواء الفروق( 

أحمد بن إدريس القرايف الصنهاجي  سالمشتهر بفروق القرايف وهو شهاب الدين أبو العبا

                                 
 ( مستفاد من كتاب الفروق الفقهية واألصولية للدكتور يعقوب الباحسين. 1)
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وضح فيها ما يناسبها من الفروق الفقهية. ( قاعدة، 548هـ(. وقد ذكر فيه)684المالكي)ت

وقد اهتم به الذين أتوا بعده أيما اهتمام ما بين تهذيب وحواش وتعليقات ودراسة لمسائله 

، وترتيب... وسأكتفي بذكر اثنين منها ألهميتها:  واختصار 

)إدرار الشـــروق على أنواء الفروق( لســـراج الــدين قــاســـم األنصـــــاري المعروف بــابن -1

ـــاط)ت ــــــ( وقد تعقب فيه القرايف وصـــحح بعض معلوماته  وألهمية ذلك قيل: 723الش هـ

 )عليك بفروق القرايف، وال تقبل منها إال ما قبله ابن الشاط(.
عد القرايف( ألبي عبداهلل محمد بن -2 )ترتيب فروق القرايف( ويف بعض النســـخ )مختصـــر قوا

وقد رتب فيه البقوري  هـ( وهو مقرر للتدريس يف بعض الجامعات،707إبراهيم البقوري)ت

قواعد القرايف على ثالث مجموعات: القواعد النحوية وما يتعلق بها، والقواعد األصـــولية، 

( قاعدة، اســـتفادها من 13والقواعد الفقهية، وقدم لها بمجموعة من القواعد الكلية، وهي)

نام( هـــــ( المعروف بـــــ)قواعد األحكام يف مصالح األ660كتاب عز الدين بن عبدالسالم)ت

 (.548( قاعدة من أصل)221فتكون مجموعات القواعد فيه أربًعا. ومجموع  مختَصر ه )
ولكنَّ هذا العلم أوسع مما نحن بصدده، وأشمل، والذي يهمنا أن بذوره األولى كانت من 

القياس وعلى وجه التحديد قوادح العلة، حتى توسع واستقل كعلم يبحث فيه عن وجوه 

الفقهية المتشابهة يف الصورة، والمختلفة يف الحكم، وأسبابه، وبيان  االختالف بين المسائل

تلك الوجوه، وما له صلة بها، من حيث صحتها وفسادها، وبيان شروطها ووجوه دفعها، 

 ونشأتها، وتطورها، وتطبيقاتها، والثمرات، والفوائد المترتبة عليها.

 قياسال ال يصح [ أيالفارقمع   قياَس ال]وكان مما اتفق عليه األصوليون بهذا الشأن قولهم:  

بين األصل والفرع يف العلة الجامعة بينهما، وذلك ألن من شرط مؤثر وال يتم عند وجود فرق 

صحة القياس: أال يوجد فارق مؤثر بين الفرع واألصل، وعليه فإن انتفى الفارق صح القياس، 

 . وإن وجد هذا الفارق بطل القياس
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 ومن أمثلته:

التصـــوير باآلالت الحديثة على أحاديث التصـــوير بجامع اللفظ، فالعلة يف أحاديث قياس -1

التصوير أكبر الكبائر )الشرك( وال توجد هذه العلة يف اآلالت الحديثة  فقياس التصوير على 

شتباه اللفظ فق   الذي ينحت التماثيل باطل  لوجود الفرق الهائل، وكذلك قياس قائم على ا

 .وهو باطل اتفاًقا
استدل بعض الصوفية بأن شهر ربيع األول أفبل من رمبان بجامع أنَّ ما أتانا به ربيع األول -2

أفبـــل من القرآن  وبناًء --وما أتانا به رمبـــان هو القرآن الكريم  والنبي--هو محمد

ا مع الفارق هو نقصــان أدب  عليه فربيع  أفبــل من رمبــان  فهذا القياس قبل أن يكون قياســً

مع اهلل ورسوله حيث فاضَل بين صفة اهلل الكالم وبين مخلوق  كريم من مخلوقاته وهو النبي 

خلوق يبقى ، فال يقاس على اهلل شـــيء، وال يقارن أحد  من خلقه به مهما شـــرف ذلك الم

--مخلوًقا ويبقى اهلل خالًقا  فباًل من أنه لم تثبت رواية واحدة صحيحة على والدة النبي

 يف شهر ربيع. 
دال على حد الزنا إال أن  الجبائي إلى أنه ال يحد بخبر   علي، وأبو رذهب القاضـــي عبد الجبا-3

ك  بد فيها من األربعة، فكذليرويه أربعة، قياًسا على الشهادة به، فكما أن الشهادة على الزنا ال

رواية األخبار الدالة على حد الزنا. وأجيب عليهما: بأنه قياس مع الفارق  إذ باب الشـــهادة 

 أحوط، ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه، بخالف الرواية فلم يشترط العدد فيها. 

، يصح  لوجود الفارق الكفارة على القاتل عمًدا، قياًسا على القاتل خطأ: الأوجب الشافعية -4

 عند الحنفية  ألنهم يقولون بأن عقوبة القاتل عمًدا أكبر، وال تسقطها الكفارة. 

ا على المحصـــن: ال يجوز  الختالفهما-5 يف العلة التي هي  رجم الزاين غير المحصـــن، قياســـً

 اإلحصان، وال قياس مع الفارق. 

الف العلة بيع العرايا: ال يصح  الختإباحة بيع الحب يف سنبله قبل نبجه بجنسه، قياًسا على -6

 بينهما، وهي الحاجة يف العرايا دون غيرها، وبوجود الفارق ال يصح القياس. 
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ا على الســارق: ال يصــح  الختالفهما يف العلة،  -7 قطع المختلس والمنتهب والغاصــب، قياســً

د هذه وجوالتي هي االستخفاء يف السرقة وعدمه يف النهب والغصب، وألن الغوث يلحقه، ول

 الفروق ال يصح القياس. 

ا على الصـــغير والمجنون: ال يصـــح  -8 ياســــً يه، ق ية عل قل، والوال عا بالغ ال الحجر على ال

الختالفهما يف العلة، وهي توفر األهلية يف األول، ونقصـــها يف الثاين والثالث، ولوجود الفرق 

 ال يصح القياس. 

بالقياس على منع المريض مرض الموت المنع من عطية المرأة من مالها، إال بإذن زوجها-9  ،

من التصرفات يف ماله إال بإذن الورثة: ال يصح  الختالفهما يف العلة، وهي أنه محجور عليه، 

 وهي غير محجور عليها، ولوجود الفرق ال يصح القياس.
 الثاني: النقض يفسد العلة:

لعلة وجود اومعناه:  العلة[النقض يفسد ]كذلك من العبارات المتفق عليها عند األصوليين: 

 أو فيها،وجود العلة يف صورة مع تخلف الحكم  وجود العلة بال حكم، أو مع عدم الحكم، أو

 .تخلف الحكم يف بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علة

 ومن أمثلته:

ـــوء بالخارج من البدن، والوارد يف قوله-1 ـــببية الوض ـــوء مما خرج»: --ال يعلل لس «. الوض

لم يتوضــــأ من الحجامة، والدم الخارج منها خارج لم --ألنه ينتقض بما ورد أنه ]هق[.

يتوضــــأ منه فتفســــد علة المعلل بالحديث األول، وعليه فيعلم أن العلة بتمامها لم تذكر يف 

الحديث، أو أن العلة إنما هي الخارج من الســـبيلين  فكان مطلق الخروج بعض العلة، وإال 

 نه غير مراد. وجب تأويل التعليل وأ

ع : السرقة علة القطمثاًل  ال يعلل مطلق قطع اليد بالسرقة دون مراعاة شروطها ومحلها، فيقال-2

باش وال قد وجدت يف حق الن ال و ــــَّ قة الصـــبي نَّش لة تنتقض بســـر هذه الع عان  ألن  فيقط
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سرقة  سرقة لما دون النصاب، أو من غير حرز  فقد وجدت العلة التي هي ال والمجنون، أو ال

 يف كل هذه الحاالت ومع ذلك لم يوجد الحكم، فتفسد العلة وال يصح التعليل بها. 

ا على المعتدة من -3 ال يعلل عدم وجوب الســكنى للمتوىف عنها زوجها بكونها ال نفقة لها قياســً

بعينها يف المطلقة البائن الحائل  موجودة-ال نفقة لها  كونها-وطء الشـــبهة  ألن هذه العلة 

كنى  فقد وجدت العلة بعينها ومع ذلك تخلف الحكم، فظهر أن هذه العلة ويجب لها الســـ

 فاسدة ال يعلل بها. 

ييت أوله عن تب يَ ر  ال يقال تعلياًل لعدم صــحة صــوم من لم ي بيت النية يف رمبــان: إنه صــوم عَ -4

ية يف أوله ومع ذلك  باطاًل  ألنه ينتقض بصـــوم النفل، إذ يجوز أن يعرى عن الن ية فكان  الن

عقد صحيًحا، فقد وجدت فيه نفس العلة التي هي خلوه عن تبييت النية ومع ذلك لم يوجد ين

 الحكم، مما يدل على أن التعليل بهذه العلة ال يصح. 

ية الشـــروط التي توجب -5 عاة بق ًنا مع مرا عدوا مد   تل ع ه  ق ن  ــــاص بكو لل وجوب القص يع

دون مراعاة لبقية الشــروط  القصــاص  ألنه لو علل وجوب القصــاص بكونه قتل عمد عدواًنا

التي توجب القصــــاص  النتقبــــت العلة  ألنه عندها قد تنتقض العلة ببعض الصـــور التي 

د لولده، والســـي يوجد فيها العمد العدوان ومع ذلك لم يترتب عليها القصـــاص، كقتل الوالد

  .لعبده  فإن الوصف موجود يف الصورتين والقصاص منتف

 الثالث: املنع: 

 أنواع:وهو 

، مثاله: يحرم دخول المدخن المسجد قياًسا على آكل الثوم، فالحكم: منع الحكم يف األصل-1

 الحرمة، ال يوجد يف األصل: الثوم  وإنما الكراهة.
سبًعا، مثاله: منع وجود الوصف يف األصل-2 سل اإلناء من ولوغه  هر فال يط، الكلب حيوان يغ

، بًعاس الخنزير غسل اإلناء من ولوغ :يف األصل الوصف  فجلده بالدباغ قياًسا على الخنزير

 غير صحيح.



 

 251 

 

ــكار، فتقول: وصــف منع وجود الوصــف يف الفرع-3 ، مثاله: القات محرم كالخمر بجامع اإلس

 اإلسكار ال يوجد يف القات.
مًعا، مثاله: الدمى يف محالت عرض المالبس تنقص  منع وجود الوصف يف األصل والفرعأو  -4

ا على من علق صـــورة يف بيته، بجامع المبـــاهاة، كل يوم قيراطين من ع ـــً مل صـــاحبه قياس

 فتقول: المباهاة ال توجد يف األصل وال يف الفرع، وذلك واضح.
، مثاله: الكولونيا نجسة ألنها مسكرة فال تصح صالة المتعطر بها، منع كون الوصف علةً أو  -5

 ة.ينهما  وبناًء عليه تصح الصالفتقول: َجْعل  اإلسكار  علًة للنجاسة غير صحيح، وال عالقة ب
 الرابع: الفساد:

 وهو نوعان: 

ل ق عليها  وهو  فساد الوضع: ألنه لم يأت على الهيئة الصالحة وذلك اقتباء  العلة نقيَض ما ع 

 العتباره يف ترتيب الحكم.

 قول الحنفية: القتل عمًدا جناية عظيمة فال كفارة فيه كالردة. مثاله: 

: هذا قياس فاسد الوضع  ألنكم عللتم عدم وجوب الكفارة يف القتل العمد بع َظم تقولف

ب تغليظ الحكم ال تخفيفه.   الجناية وهي علة ت وج 

 مخالف لدليل من الكتاب، أو السنة، أو اإلجماع.ال وهو القياس وفساد االعتبار:

ة َسب ع  ذو ناب  فيكون سؤرها نجًسا»مثاله قول الحنفية:  رَّ يف  فالعلة التي ذكروها« كالكلب اله 

ة، فقد النجاس ثبت بالنص اعتبارها يف الطهارة النفسها  ، وهينجاسة سؤر الهرة هي السب عية

ي  ي ور  
َرْيَرَة، َقاَل: َكاَن النَّب  ، َقاَل: َفَشقَّ --َعْن َأب ي ه  ْم َدار  وَنه  َن اأْلَْنَصار  َود 

َيْأت ي َداَر َقْوم  م 

، َواَل َتْأت ي َداَرَنا، فَقاَل: َفَقاَل النَّب  َذل َك َعَليْ  اَلن   َتْأت ي َداَر ف 
ْبَحاَن اهلل  ، س 

وَل اهلل  ْم، َفَقال وا: َيا َرس  ي  ه 

-- :«ْم َكْلًبا ك  َنَّ ف ي َدار 
ي   ،«أل 

نَّْوًرا، َفَقاَل النَّب  ْم س  ه  نَّْوَر َسب ع  »: --َقال وا: َفإ نَّ ف ي َدار  « إ نَّ الس 

 ًعا، والطهارة نقيضب  فقد ثبت بهذا النص تعليل طهارة الهرة بكونها َس ]حم، قطن، ك، هق[. 

 النجاسة، والعلة الواحدة ال يثبت بها الطهارة والنجاسة مًعا ألنهما نقيبان
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 ما فيها خالف والراجح أنها مصادراجملموعة الثالثة: 

 املرسلةاملصدر األول: املصلحة 

َ عـــــَ   281    َ ل  ا َ ُـــــَ    ـــــِ ا َرُــــــــــ     ُ  . َوَبُ 
 

ُ بـــــَ     ح   ـــــــــَ ا قـــــَ ا َر   ـــــَ ُي ِ    ـــــَ َ ـــــــــــــ   َوا  
ُـــِ ـــ  282  ل   ـــَ . لـــِ فد بـــَ ِ  ِ  ـــ  د ثـــُ يِ  ـــ    ـــــ 

 
ـــــــــيِ   ــــــــــ ـ ِ  ال     ـــــــــاِ  َوِي   َ ـ ِض وال  ـــــــــُ  ِعـ  َوال 

ــــــ   ِ ـــَ  283  ــــــَ ــــــَ ــــَُــ . َوَ ــــــِمِ  ال ِس ُ ـــــــــع   ْ  ال 
 

ــــــــــــــا ر  َحاُ َ ـ َحَرْ  َأضــــــ  ــــــــــــــ ع َوُره  َبـ ــــــــــــــ   ُ ـ    
ــ 284  ــَ ـ ـ   ُ ِ  ا   ــَ  ِإر  ـــ ـــ ـ ــ ِس   َب   ــ   ُيَ ـ ـــ  . َلَ ـ

 
ـــــــــ   ـــــــــَ ـ ـ ـــــــــ   ـــــــــُ  َ ا َ  ُ ـ ُد َوَ ـ ـــــــــ ــــــــــ  ِبَمَكـ

 285 ُُ عــ  ــَ ــِ ا يــَ هـــــَ ُِ    ــَ ٌّ لــَ ل   ــَ  . ِإن  لــَ
 

ِـــــــــــــ ـــــَ ع -   ُ ِحرُ -رـــــُ ا  ـــــهـــــ  ُِ   رـــــَ ل   ـــــَ  َولـــــَ
ــَ ــ. 286  ِ لِ َلال  ــــ س ــَ ــــــ   ِي َواِيـــــــحِ ِ  لِ ــ    َ ــــ  

 
ُد َواِيــــــــــــحِ   ــــــــــــ ــــــــــــِ  ُقــــــــــــــــُ آند ِ ِ ــــــــــــ    َوَجــــ  

 أوًلا: تعريفها:  

كالمنفعة بمعنى  الصالح،هي مصدر بمعنى و ومعنًى،المنفعة وزًنا هي  المصلحة يف اللغة:

 .والمفسدة ضدانوهي  .النفع

الصالح، ومنه سمي ما يتعاطاه اإلنسان من األعمال  الفعل ويبعث علىهي ما يترتب على و

 وغيرها كلها مصالح يف ...فالعلم والربح واللذة والراحة والصحة مصلحة الباعثة على نفعه 

كما أن الجهل والخسارة والمرض وغيرها مفاسد  حصلت،بأي طريق  ذاتها نافعة ألصحابها

 .بأصحابها يف ذاتها مبرة

عاد وإبودرء  دفع، والشق الثاين: جلب المصالح والمنافعة لها شقان: الشق األول: والمنفع

   فهي بشقيها يشكالن المصلحة. المبار والمفاسد

ة العامة والخاص والدنيوية،ما يفهم من الشارع رعايته من المصالح الدينية  ويف االصطالح:

 لعامةا واألخروية،من المفاسد الدنيوية  ه  ؤ  أو ما يفهم من الشرع درْ  والنظر،نعرفها بالشرع  التي

 والخاصة.
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َعهْ قوله: ) ْيَما َرب نَا َقْد َشرَّ
أي أنَّ األصل يف التشريع هو جلب المصالح للعباد، وقد  (اأْلَْصل  ف 

 ثبت ذلك قطعًيا من النصوص واالستقراء والعقل.

ثانًيا: أقسامها:
(1)

 

يف الشرع إلى  تقسيم المصلحة من حيث موقعهادأب األصوليون منذ اإلمام الغزالي على 

 أنواع ثالثة:

 وهي كل مصلحة شهد الشرع لها باالعتبار، بتنصيصه المصلحة المعتبرة:-1

 واعتبارها. عليها صراحة أو ضمنًا، فالمهم أن يكون لها أصل خاص يشهد لمشروعيتها

ينهم، ونفوسهم، حفظ دل، تنصيًصا المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعبادهأو هي: 

 وعقولهم ونسلهم، وأموالهم، وأعراضهم طبق ترتيب معين فيما بينها.

 وهذه حجة باالتفاق.

كالمحرمات : وهي كل مصـــلحة جاءت على خالف مقتبـــى الشـــرع المصـــلحة الملغاة:-2

 .تفاقباال فهي ساقطة االعتباروتسوية الذكر واألنثى يف اإلرث والبدع التي ال أصل لها، 

بدليل خاص، ودلت  هي المصــلحة التي لم يعتبرها الشــارع ولم يلغها مرســلة:المصــلحة ال-3

  .، ويستنبطها أهل االجتهاد العدولعليها أدلة الشريعة العامة
ويخرج كذلك  خاص.كل مصلحة اعتبرها الشارع أو ألغاها بدليل  :فبهذا التعريف تخرج

ألن كل مصلحة كذلك ال تدخل تحت أدلة الشريعة   والتشهي كل مصلحة مبعثها الهوى

ويخرج أيًبا كل مصلحة يراها من يدعون أنهم من أهل ، المرسلة العامة، فتنبب  المصلحة

وخاصة العدالة واالستقامة، كما هو الحال يف  ،شروط االجتهاد العلم، وهم ال تتوفر فيهم

                                 
. والمصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة يف الحكم والنظم السياسية رسالة ماجستير للباحث عبد الحميد 410( التجديد األصولي ص 1)

 .73-68علي حمد محمود ص 

 



 

 254 

 

 يعلم، حتى لو كان من أهل الزيغ علم أو اليمباحة لكل إنسان  أيامنا، فقد أصبحت الفتوى

 .والهوى

قتل الجماعة بالواحد قصاًصا بأمر  من عمر بن الخطاب،  ومن أمثلة المصلحة المرسلة:

 وجمع الصحابة للقرآن يف مصحف واحد.

إلرسالها أي إطالقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف باالعتبار أو  مرسلة يتسمو

ة أنها مجردة عن أي دليل يدل على إثباتها، أو إهدارها، وليس معنى تسميتها مرسل، باإلهدار

ين القياس يرجع إلى أصل مع  فاصطالح أراد به العلماء التمييز بينها وبين القياس وإنما هو

 .وهي ال ترجع إلى أصل معين

 يحتاج إلى بعض التوضيح واالستدراك، خروًجا من للغزالي للمصلحة هذا التقسيم الثالثي

ًما فجعل قس د يجر إليه. فقد يظهر من خالله أن الشرع عمد إلى مصالح العباد،اللبس الذي ق

ولرفع هذا  حكم له فيه. منها معتبًرا، وجعل قسما آخر مهدًرا، وجعل قسًما ثالًثا مرساًل ال

 يخصففيما  المرسلة. اللبس، نوضح حقيقة المقصود بالمصلحة الملغاة والمصلحة

مآلها ليست مصلحة، وإنما هي  أو يفعلى أنها يف حقيقتها  يجب التنبيه الملغاة المصلحة

جلب المصالح وتكثيرها وحفظها، ال يمكن أن  مفسدة. فالشرع الذي تتلخص مقاصده يف

فتسمية ما ألغاه الشرع مصلحة، إنما هو بالنظر إلى ظاهر  يلغي أي مصلحة حقيقية للناس.

جوانبه. أما ما كان مصلحة يف حقيقته  إلى جانب واحد دون سائر األمر وعاجله، أو بالنظر

 وعاقبة أمره، فهو حتًما معتبر ومحفوظ يف الشرع.  وغالب شأنه

ـــت287 ـــَ ـــــــــحع َقــــــح  َأ    . َوَرــــــــــــاِلــــــكع َوَأي 
 

ـــت  ــــ ــــ ــــ ـــَلـ ــــ ـ ـــَ ب  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــحع َ ـ ــــ ــــ ـ ـــ   ــــ ــــ ـــَعـ ــــ ــــ  ِإ   ِإَ ا َ ـ
 288  ُ ـــ َ . َوال ـــ   ـ ــــ ـــِ ـ ــــ ـــاِ ِعـ ــــ ـ ــَـُ    َأ   الش  ــــ ــــ ـــَشـ  اـ

 
ـــ  ـــــَُ  َلِش   ـــــح  َجـ ـــ ـــ ــَ ـ ـــ ـــــل  َ ـ ـــ ــِهـ ـــ ـــ ــِهـ ـــ ـ ــ   ـــ ـــــ   ِ ـ ـــ  ُ  ِ ـ

ِ   ـــــــــَ 289  ــــ  ا. َوِ   ــــَ    َُ ِم   َ  ــــ  ، َوال حد  ُــــ 
 
 

ـــقَ   ـــح  َأب  ـ ـــ َ ـ ـــ ُ ـ ـــ   َ ـ ــــ ـــا  ِ ـ ــــ ـــ   ال  ـ ـــ ُ ـ و ِ  ُرل َ  َ ـ ـــُُ  اـ
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أصول االستدالل بالنسبة  أي أنَّ الخالف يف حجية المصلحة المرسلة كأصل مستقل من 

 لألئمة األربعة 

 على قولين:

 المصلحة المرسلة أصل مستقل: وهما مالك وأحمد.-1
 ليست أصاًل مستقاًل: أبو حنيفة والشافعي.-2
َب يف نجد  التحقيق:وعند  أنه جرى االستدالل بها عملًيا يف الفروع بدون استثناء، وَمن َشغَّ

أما من باب التفريع  فال يكاد يقوم الفقهاء والحكام وال ذلك فهو من باب التنظير والكالم، 

 يقعدون إال بالمصلحة، حتى قالوا: تصرف الحكام منوط بالمصلحة.

وأوسع المذاهب على االطالق يف التوسع يف األخذ بالمصلحة: المالكية، ثم الحنابلة، ثم 

حيث خصص بها الشافعية، ثم الحنفية، وأوسع العلماء يف ذلك الطويف من الحنابلة 

 النصوص، ورأيه مشهور يف ذلك.

 ، وعند الشافعية تحت-كما سيأتي-وقد جرى عند الحنفية تحت االستحسان بالمصلحة

واالستدالل، ولهذا نجد علماء الشافعية أكبر من -كما مرَّ معنا -القياس يف المناسب المرسل

البروريات، -ثالثتوسعوا يف المصلحة، فأول من أشار إلى أقسام مراتب المصلحة ال

هو الجويني الشافعي، ومن أوائل الذين استقرأوا المصالح -الحاجيات، التحسينيات

-كما سبق-البرورية هو الغزالي الشافعي، وكذلك هو أول من قسم المصلحة المرسلة

الشافعي...ولهذا حصر إمام  موأول من ألف كتاًبا مستقاًل يف المصلحة هو العز عبد السال

 .يف بعض متكلمي األشاعرةويني اإلنكار لحجية المصلحة الحرمين الج

عمل ل من أأوَّ وقد وردت عشرات النصوص يف الكتاب السنة معتبرة المصالح المرسلة، وكان 

فإن الصحابة لم يكونوا يتوانون عن ترتيب  تهصحاب هم  --بعد النبيالمصلحة المرسلة 

دوا أنها مندرجة ضمن مقاصد الشرع، وفق المصالح، متى لمسوا فيها الخير ووج األحكام

األحكام  ، فيتخذون--الدولة وكثرة الحوادث التي لم يكن شيء منها على عهده التساع
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يقيسونها عليه ما دام أنها ال تتعارض مع أي  اًل المحققة لما فيه من مصالح، وإن لم يجدوا أص

 نص من الكتاب أو السنة. 

مين وتب األصول وغيرها، مثل جمع المصحف ونسخهوأمثلة ذلك كثيرة مبثوثة يف كتب  

عمر رضي اهلل عنه، وهدم األوقاف لتوسعة المسجد النبوي،  ه  لَ عَ اتخاذ السجن، فَ والصناع 

 ،فعله عثمان رضي اهلل عنه، وكاألذان األول يف يوم الجمعة الذي أحدثه عثمان يف السوق

 اهلل رضي–العزيز  به عمر بن عبد والتابعون على دربهم، فقد ذكر العلماء جملة مما حكم

 خالفته ومن ذلك أنه أمر بتدوين السنة النبوية.  أثناء–عنه

 وأما خالف المذاهب فهو لفظي يف التحقيق يعود ألسباب، منها:

 .فظ تحديًدا دقيًقاللالمراد من اعدم تحديد -1
 .خالفهم يف تحقيق مناط المصلحة-2
 .أو ضواب  العمل بها االختالف يف شروط العمل بالمصلحة المرسلة-3
 إيهام لفظ المصلحة يف الظاهر أنه تالعب بالتشريع. -4

( أي أنَّ الذين استدلوا بها لم يجروها يف التعبدات: وهي األمور إ الَّ إ َذا َتَعـب ـد  َفَأْبَطالقوله: )

 التوقيفية من قسم العبادات والعقائد. 

 ومن تطبيقاتها يف الفروع:

ة، وتبعهم اإلمام مالك إلى أن شـــهادة الصـــبيان تجوز فيما بينهم يف ذهب فقهاء أهل المدين-1

ــأن الحقوق أن يحبــرها الكبار، أما الجراح  الجراح دون الحقوق، وذلك للبــرورة  ألن ش

 التي تقع بين الصغار نتيجة الترامي بينهم فالغالب عدم شهود الكبار لها. 

صلحة  إذ لو لم تقبل شهادتهم ألدى ذلك وإجازة أهل المدينة لشهادة الصبيان تعتمد على الم

 إلى هدر دمائهم وجراحهم  فتقبل شهادتهم على الوجه الذي يقع على المصلحة. 

ذهب المالكية والشـــافعية والحنابلة إلى أن الزوج المولي من زوجته إذا أبى الفيء أو الطالق -2

من زوجته إن أبى الفيء فإن القاضـــي يطلق عليه، خالًفا ألهل الظاهر الذين يرون أن المولي 
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يحبس حتى يطلق. ويفهم من ذلك: أن من ذهب إلى أن القاضــي يطلق عليه إن أبى الفيء أو 

 وهذا ظاهر. للنساء،نظر إلى المصلحة العامة  إنما-الطالق

 حِ ـــَ اِ  ـــــــــِ َئاُ  ِل   َ ـــاَ ال  ــــــهَ ــــــلُ ــــــ. َضابِ 290
 

ـــقَ   ـــل  ـ ـــعِ ـ ــــ ـــ   ـ ـــ، َوال  َ    ـ ــــ ـــ   ـ ـــُ   ِ ـ ـــ   الـ ـــ  عَ ـ ــــ ـــ   ـ ــــ  ِح   ـ
 

 ضواب  العمل بالمصلحة المرسلة:

. وهذا شرط أساسي  ألنه لو خالفت لم تكن عندها مصلحة أن ال تعارض نًصا خاًصا قطعًيا-1

 مرسلة  بل ملغاة.
 .المالءمة لمقاصد الشرع-2
 قطعية الوقوع، أو ظنية غالبة.ن تكون المصلحة أ-3
 .عبدات وما جرى مجراها من األمور الشرعيةتالأن ال تدخل مجال -4

ات تطبيقفالمصلحة المرسلة مصدر مرن وخصب الستيعاب كل جديد، ونذكر فيما يلي 

 معاصرة عليها، كاآلتي:

وضـع اإلشـارات التي تنظم السـير يف الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضـعها يف المدن -1

إلى تلف األنفس واألموال، فيجب على ولي  الكبيرة من البروريات التي يؤدي اإلخالل بها

جدْت األمر وضعها، ويجب على الناس االلتزام بها، وكل هذا رعاية لمصالح الخلق ، ولو و 

 وسيلة  تحقق الغرَض أفبل منها اتَّبعناها كالجسور مثاًل.

تحديد الحد األدنى لألجور التي يتقاضاها العمال يترتب عليه مقصد للشارع، يحقق مصلحة -2

للعامل بتحقيق العدل ورفع الظلم عنه، وتقرير األجرة التي يســـتحقها، وكذا ســـن القوانين 

التي تحميه من ظلم أرباب األعمال من مثل الفصـــل التعســـفي ونحوه، وســـن القوانين التي 

تحدد مدة إنهاء خدمته، والتي تحدد له ما يســـتحقه من اإلجازات العادية والطارئة، والتي 

ند مل ع عا نه  تكفل ال تأمي عده، وكذا ســـن القوانين التي تكفل  عجزه، وتكفل أوالده من ب

 صحًيا، كل ذلك يحقق مصلحة للعامل تبمن له العدالة يف المعاملة وعدم الظلم. 
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إلزام الحكومات للناس بتســجيل جميع عقودهم، مالية كانت أم غير مالية، من بيع، وشــراء، -3

ــجيل هذه العقود يف ســجالت وإجارة، ورهن، وقرض، وزواج، وطالق، وغيره ا  ألن يف تس

باآلخر  حد الطرفين  عدم تالعب أ مان  ًعا، من ضـــ حة عظمى للطرفين م ية مصـــل حكوم

واالحتيال عليه، وكذا جحود ما تم االتفاق عليه، بل من كل ما يفوت على أحدهما المقصود 

 من العقد. 

المريض  ال تخفى من إنقاذ إنشاء مراكز للتبرع بالدم  حيث يترتب على التبرع بالدم مصلحة-4

 المتبرع له من الهالك المتوقع، ومن تنشي  األعباء التي تصنع الدم بالنسبة للمتبرع. 

واالنتفاع بالعلم ونشـــره حق مشـــروع للجميع إال أن إباحة  ،احتكار العلم ومنعه غير جائز-5

جهًدا  توفتح باب الطبع والتسجيل والنسخ للجميع يؤدي إلى تبرر المؤسسات التي بذل

ومااًل يف نشــر العلم، فأخًذا بقاعدة المصــالح المرســلة يمنع من إعادة طباعة الكتاب ونشــره 

 .لالتجار به إال بعد إذن من له حقوق النشر
قل والتواصــــل، -6 ئل الن ــــا جاالت الحياة، كوس ثة يف شـــتى م حدي يا ال بالتكنولوج فاع  االنت

لوصـــول للمعلومة، والتبادل واالتصــــاالت، ومكبرات الصـــوت، واالنترنت، يف ســـهولة ا

 التجاري، والصرافات، والتعليم عن بعد، ونشر اإلسالم... منافع ال تعد.
 استخدام األدلة الجنائية الحديثة  لتقليل الجريمة أو حسمها...-7
 االنتفاع بالكهرباء وما فيها من منافع متعلقة بها. -8
 أجهزة التكييف والتدفئة ووسائل توفير الراحة...-9

 ظام البصمة للتمكن من متابعة المطلوبين وضب  المجتمع، وإثبات األنساب...األخذ بن-10
اتخاذ كمرات مراقبة يف األماكن المهمة ومؤســـســــات الدولة ردًعا للمجرمين وتســـهياًل -11

 للوصول إليهم لو حاولوا تخريبها أو نهبها.
 اتخاذ العلماء والشخصيات المهمة حراسات شخصية للحفاظ عليهم...-12
 ارس والجامعات، ودور القرآن، ومراكز شرعية، ومعاهد التدريب...بناء المد-13
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 شراء مفارش للمساجد ووضع خطوط عليها  النتظام الصفوف عليها بسهولة.-14
وضـــع أنظمة للدوائر الحكومية لبـــب  الموظفين فيها ومحاســـبتهم، والبعد عن الفســـاد -15

 اإلداري.
 ت وحسن الترشيد.وضع السدود وشبكات الري الحديثة للحفاظ على الثروا-16
 بناء المستشفيات والمراكز الطبية للحفاظ على الصحة.-17
 تصميم التطبيقات اإلسالمية على متجر بالي ونحوه.-18
 استعمال الطباعة واتخاذ دور نشر لتيسير طباعة الكتب ونشرها.-19
 اتخاذ مؤسسات خيرية لرعاية المعاقين واالستفادة منهم يف المجتمع.-20
ظر يف قبـــايا الناس على اختالف أنواعها كالمحاكم المدنية اتخاذ محاكم متخصـــصـــة للن-21

والجنائية والتجارية واإلدارية والعســكرية، وابتدائية واســتئنافية وعليا...ووضــع قوانين تنظم 

كل محكمة.... كل  ذلك لرعاية المصــالح وحفاًظا على حقوق الناس من البــياع  ولتيســير 

 تطبيق شرع اهلل.
د اليســرى  وذلك لقلة حركتها مما يســاعد على الحفاظ عليها، وســهولة ل ْبس  الســاعة يف الي-22

النظر إليها أثناء العمل واألكل...  وألن لبســـها يف اليمين يعيق الحركة  لكثرة العمل بها  

شتركة وليس  شرب بها، ويكتب بها يف الغالب، وهذا من باب المنافع الم وألنه ي ْؤَكل بها، وي

 وال من باب التيامن  ألن التيامن معناه الَبْدء  باليمين.من باب التشبه المذموم، 
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  املصدر
َ
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ر ي
َّ
 الـذ

ُّ
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َ
 ة  الثاني: س

ــــَعــــــــ عَ ل291 ُِ ــــِ . َ ِر   ــــ ــــ   َِ ــــــــُسِ  َأو       ِل ــــش 
 

ــــ د،  ـــــ ـــــ ــــ   ُلَةـ ـــــ ـــــ ــــا ِ ـ ــــُهَ ـ ـــــ ُِ  َوَ ـ ــــ ـــــ ـ ــــ   ـ َُ  ِل  
 

د  يف اللغة:  وإقامة  الحاجز بين الشيئين.  اإلغالق، السَّ

 سواًء للخير أو للشر. إلى غيره وطريق   : كل وسيلة  وهي لغةً ، ذرائعمفرد وجمعها  :ذريعةوال

المفسدة أو لم يقصد التوصل إلى  كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى يف االصطالح:و

  ومفسدتها أرجح من مصلحتها. المفسدة، لكنها مفبية إليها غالًبا،

ومن هنا يتبين أنَّ هذا المصدر متفرع عن المصلحة  ألن موضوعه فتح الوسيلة لجلب 

المصلحة، وسد الطريق أمام موانعها  ولهذا نجد الذين اتخذوا المصلحة مصدًرا هم أنفسهم 

 من اعتمدوا سدَّ الذريعة.

 ودفعها. حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل الذرائع:فسد 

 إشارة إلى معناها يف االصطالح، وهو كل ما كان وسيلًة للممنوعات. للحظر(:وههنا قوله: )

ــــاِ َرا292 ـــــ ـــــ ــــاِ  َ ـ َ َ ـ ــــا ُ َ  ِس   ِل   ــــَهـ ـ ــــ    . ِرـ
 

ــــــــــــع    ــــــــُعــــــــَهــــا َقــــل  ُن َجاِئَُاَ ــــــــَ ــــــــ    ــــا َ ــــُشــــ  
هَ  َ . رِ 293  ِ الشـــــــــ  اُ   َهاَ )الَ ىــــــــــَ ِْ(اُل  اَ 

 
ِح َو ــــَ ــــَ )   اطـــــِ ِ (ِــــ  لــــِ ــــ  ــــَ  ُُ الــــِـــــَ  لــــُ  ـــــَ

ــــَ ـــــح  294  ـــــ ـــــُف َ ا ُ ـ ــــش  ُِ )َلـــــ . َوَبـ ُ َ جِس  ال 
 

 ) ُِ ــــــــــ ـــُعــــــــــــهـــ  ِرَ ــــــاِي ال  ُ ــــــ   ــــــِ َلـــُ  ِل    َرـــ  
ــــــــــــا . رَ 295  َ  َ ا َوَ اَك َلـ ــــــــــــ ِسِي(َب   ـ َُ  ُ  )ال 

 
   َُ ح  جــــَ تُ  قـــــَ ِــــِ ا الــــ  هـــــَ  رــــِ   َأو  ِ   ــــِ ــــ 

 
 اعتبار ما تفبي إليه إلى ثالثة أقسام، هي:تنقسم الذرائع ب

 فتكون مصلحته هي الراجحة، ومفسدته مرجوحة قلياًل،وباؤه إلى المفسدة نادًرا فما يكون إ-1

 .، وهذا محل اتفاق بين الفقهاءعلى األصل باإلباحة ثابت بناءً فيها فالحكم 

لمخطوبته، والمشهود القباء بالشهادة مع احتمال كذب الشهود، ونظر الخاطب مثاله: 

زراعة العنب، فال يمنع منها تذرًعا بأن من الناس من يعصر منها الخمر، وتعليم عليها، و
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الرجل النساء عند الحاجة، فال يمنع منه تذرًعا بالفتنة المفبية إلى الزنا، وكذا خروجهن من 

 بيوتهن لمصالحهن وشهودهن المساجد ودور العلم.

 ا، فالرجحان يف جانب المفســـدة فيمنع منه ســـًد دة كثيًرا غالًباما يكون إفبـــاؤه إلى المفســـ-2

 .، وهذا عملًيا محل اتفاق بين الفقهاءوحسًما لمادة الفساد للذريعة

بيع السالح وقت وقوع الفتنة تأجير البيوت من أهل الدعارة والمومسات وأهل العهر، و مثاله:

 دون اهلل تعالى عند من ي عَلم من حالهمسب ما ي عَبد من ، وبين المسلمين بقتال بعبهم بعًبا

 .أنهم يسبون اهلل عند سب  معبوداتهم

ثاين:-3 لة ْح ما يَ وهو  ما بين األول وال لك الحي به المحرم، وظاهر ت به المكلف ليســـتبيح  تال 

 اإلباحة يف األصل.
عينة، لاالحتيال على الربا ببيع االنكاح بغرض تحليل المطلقة ثالًثا لزوجها األول، وك مثاله:

وهو: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 

 باعها به.

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم »: --ة بالنص، كما يف قولهجرخفهذه الصورة من البيع حيلة م

جعوا إلى حتى تر أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سل  اهلل عليكم ذاًل ال ينزعه

لكن الحيلة التي يتذرع بها بعض الناس هي: أن يبم إلى السلعة شيًئا  : د[.]صحيح «.دينكم

 كحديدة أو خشبة أو سكين.

فالبيع مباح يف األصل، لكن هذا الصورة ما قصد بها البيع، إنما قصد بها المال فهي وسيلة إلى 

 .للذرائع االزيادة الربوية، فتمنع سًد 

الث الذي وقع فيه الخالف حقيقًة، وعندما يطلق الخالف يف سد الذرائع يحمل على وهذا الث

 هذا النوع.

ُــــَ ــــ  ــــَ ــــِ ِس 296 كد َوالــــ  الـــــِ   ــــُ ــــ  ــــَ ُ . لــــِ ـــــَ
 

ــــــــــَ ــــــــــاُن ُثــــــــــل  َ اِ ــــــــــ ع َ    ــــ ُ ُ ـــــع  َ ـ  ُ ـــــ  
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ــــا ِ 297 ـــــ ــــَعـ ـــــ ـ   َ ــــَ  ا   ـــــ ــــَحا َأَ اَلـ ــــَ َ ـ ـ  . َواب 
 

ـــــــــَت   ــــــــــ ِ َ ا ِ َ ـ ـــــــــَي اِ ي  ـ ـــــــــح  َأج  ـــــــــَ ـ ــــــــــ  ُ ـ
ــــ ُ 298  ـ ــــاِن َأ   ـــــ ـــــ ــــَ ـ ـــــ ــــِ ـ ـــــ ـــــ ـ ــــ   َو َ ِن ُ ـ  . َوا  

 
ــ     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلع َوُ ـ ِ  َقاِئـ   ُِ ــ ـــ ـــ ـ ــش  ــَ  ال  ـ ـــ ـــ ــيع ِرـ ـــ ـــ ـ  َأ  

عـــ  ـــَ ـــَ 299   ا ِ شـــــَ يـــ  ِ  ا  َ ُع رـــِ  جـــُ ـــ  ـــــَ . رـــُ
 

ِح ــــــ  ــــــِ   حع لــــــِ ُــــــــــــــَ  ت ِ ِــــــــــــــ  ا اْل ِ  ــــــَ َورــــــَ  
ــــــــ300  َلـ ــــــــ   ــــــــَ ـ ـ ُ  ال  َج ُ . َوَأو  ِح   َأر  ِ  ِب      

 
ُ  َوَ  ــــــــــــــــ  ـــــــَ ُ   ُ  َ  يـــــــَ ـــــــ  ـــــــَ  ِ َ ـــــــ 

ال ـــــــــــــ  301  ــــَ ِي َ ا   ــــم َراِئ ِ . ِر   َأجــــ   ح  ِل 
 

  َُ َ ــــــــــ  ُ ــــــــــَُاِئ ِ ــــــــــ ع رِ َر  ــــــــــ   َ ــــــــــاِرِ  الش 
ــــ302  ـ ــــ   ـــــ َِ . َ ِلـ ِشَ ا ــــَ  ال  ــــا ِرـ ــــَهـ ــــُ ـ ُ ِ َُاـ  اب 

 
ِ  رَ َوِ ـــــــ  ـــــــِح   َُ ا َجَُ     ال  ُعـــــــَهـــــــا َأي ىـــــــ     

ِلِ 303َ  ــــــــَ  َق    ُ ــــــــاِ ِعــــ   َقــــــــاَ  َ   . َوالش 
 

 ( ِ  ِ ا( َوال  اِ ــــــــــــــــُِ   َلِ ــــــــ    َ َعــــــــــــــــاَوُ ــــــــ  
َ َماِ ِح 304  ــــــــــــِ  ال  ِـــَ  . َوَراِلكع ِرــــــــــــ   َأو 

 
ِح   َُا ــــــِ ِ  الــــــ  ــــــَ ا َوَأر  ــــــَ ِم ــــــَ   ــــــِ   َأخــــــ 

 
 

 األبيات معناها واضح جًدا وخالصتها على مسألتين:

 الخالف يف جعل سد الذريعة أصاًل مستقاًل:المسألة األولى: 

 .لمالكية والحنابلةمصدر مستقل من مصادر التشريع: وعليه ا-1
 ليس مصدًرا مستقاًل: الحنفية والشافعية والظاهرية.-2

األخذ بمبدأ سد الذرائع منصوص عليه، ومعمول به بقوة يف  أنَّ والراجح األول وذلك 

والفرق بينهما أنَّ المالكي يمنع للتهمة فيما يغلب  ي،المذهب المالكي، ثم يف المذهب الحنبل

ل به معموفيه إلى الممنوع، والحنبلي ال يمنعون فيما يغلب، وسد الذريعة  أو يكثر الوقوع

وإن لم يكن منصوًصا عليه عندهم والظاهري  الحنفي، والشافعيالمذهب كذلك يف فروع 

وئ  ەئ وئ ) :تعالتحت أدلة عامة كقوله  ولكن  باعتباره دلياًل مستقاًل من أدلة التشريع

 [.2]المائدة:( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ر أن سد الذرائع  2909ويف االجتهاد المعاصر صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي  الذي يقر 

أصل من أصول الشريعة اإلسالمية، يعمل به حيث كانت الذريعة مفبية إلى مفسدة قطًعا أو 

 أعظم مما يترتب على الوسيلة من المصلحة.غالًبا، أو كانت مفسدة الفعل 

 :حجية سد  الذرائعالمسألة الثانية: األدلة على 
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بالنسبة لألدلة على حجية سد الذرائع كثيرة جًدا وقد أوصلها ابن القيم يف إعالم الموقعين إلى 

لكتاب اتسعة وتسعين دلياًل تيمنًا بأسماء اهلل الحسنى، ونذكر هنا طرًفا مما يثبت حجيتها من 

 والسنة واإلجماع والمعقول:

 أوًلا: من الكتاب:

فإنه لما كان القرب ذريعة إلى األكل، نهى  .[35]البقرة:( ۅ ۅ ۉ ۉ)قوله تعالى: -1

م.   اهلل تعالى عن القرب لئال يفبي إلى األكل المحرَّ

ــى: -2 ــال ــع ــه ت ــول ــه ق ــن (  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )وم

فقد منع اهلل تعالى من الجائز وهو ســــب  آلهة المشـــركين  لكونه ذريعة إلى  .[108]األنعام:

م وهو سب  اهلل  تعالى.   المحرَّ

 [.31]النور:( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) وقوله تعالى:-3
ا لما يفبي إليه من إثارة شهوة الرجال.   فقد نهى اهلل تعالى النساَء عن البرب باألرجل  سدًّ

لى:-4 ــا تع ــه  قول پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) و

عة:( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ نداء  .[9]الجم قت  عالى عن البيع و قد نهى اهلل ت ف

 الجمعة  لئال ي تخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن صالة الجمعة. 
 السنة: من ثانًيا: 

  فقال له قائل: ما أكثر ما تســـتعيذ يا «اللهم إين أعوذ بك من المأثم والمغرم»: --دعاؤه-1

 ]ق[.«. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف»رسول اهلل من المغرم؟ قال: 

إن من أكبر الكبائر »: --عن أن يتســبب اإلنســان يف ســب والديه  وذلك يف قوله --نهيه-2

يســب الرجل : »قيل: يا رســول اهلل، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال «أن يلعن الرجل والديه

 . ]ق[.«أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه
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ال يخطب الرجل على خطبة »: --عن أســـباب التباغض والعداوة  كما يف قوله--نهيه-3

 ألن ذلك ذريعة إلى التباغض والعداوة.  ]ق[. «.أخيه، وال يسوم على سوم أخيه

ياكم والجلوس على الطرقات»: هيف قول--نهيه-4 نا إ بد، إنما هي مجالســـ نا  ما ل . فقالوا: 

قالوا: وما حق الطريق؟  فإذا أبيتم إال المجالس، فأعطوا الطريق حقها.نتحدث فيها، قال: 

 ]ق[. .«قال: غض البصـــر، وكف األذى، ورد الســـالم، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر

ة، والتبييق عل فالجلوس يف الطرقات مباح يف األصل، لكن إذا كان ذريعة إلى إيذاء يهم المارَّ

ا للذريعة.   باألفعال المذكورة يف الحديث فإنه يحرم سدًّ

لوال أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها »لعائشـــة رضـــي اهلل عنها: --قوله-5

من هذا الحديث يتبين أن هدم الكعبة وتأســـيســـها على قواعد  ]ق[.«. على قواعد إبراهيم

إلذن لما فيه من مصلحة رد البيت إلى قواعده التي أمر اهلل أن يبنى عليها، إبراهيم األصل فيه ا

مفســدة أعظم هي: ارتداد الداخل يف اإلســالم  إلى-الوقت نفســه  يف-ولكن قد يكون مؤدًيا 

 حديًثا، فمنع من ذلك. 
  :ثالًثا: اإلمجاع

وقائع متعددة  منها: ذلك أن الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعوا على العمل بسد الذرائع يف 

إجماعهم على جمع المصحف يف عهد عثمان رضي اهلل عنه على حرف واحد من األحرف 

ا لذريعة اختالف القراء. قال السيوطي:   إنما حمل عثمان  »السبعة التي نزل بها القرآن  سدًّ

ار  ألنصالناَس على القراءة بوجه واحد  على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين وا

]اإلتقان للسيوطي « القراءاتا خشي الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام يف حروف لمّ 

1/170.] 

 :رابًعا: املعقول

لة إلى الحرام يؤدي إلى ارتكاب الحرام، ويف هذا  وهو أن عدم األخذ بسد الذرائع الموص 

ب  تعالى شي»نقض لقصد الشارع. قال ابن القيم:  م الرَّ  ًئا، وله طرق ووسائل تفبيفإذا حرَّ
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قْ  أباح  ب حماه. ولورَ إليه فإنه يحرمها ويمنع منها  تحقيًقا لتحريمه، وتثبيًتا له، ومنًعا أن ي 

الوسائل والذرائع المفبية إليه لكان ذلك نقًبا للتحريم، وإغراء للنفوس  وحكمت ه تعالى 

 [.109/ 3الموقعين البن القيم  ]إعالم« اإلباءوعلمه يأبى ذلك كلَّ 

وكذلك فإن القاعدة المقررة عند األصوليين هي: أن األمر بالشيء أمر بلوازمه  وال شك أن 

الحرام مأمور بتركه  ومن لوازم ذلك أن يكون ما أفبى إلى الحرام مأموًرا بتركه كذلك  وهذا 

 هو معنى سد الذرائع. 

 من تطبيقات هذا املصدر:

يب،المرأة يف فترة حدادها على زوجها تترك كلَّ ما هو من دواعي الرغبة فيها -1  والزينة، كالط 

م  عليها يف  هن، والكحل. قالوا: لئال تكون هذه األشـــياء ذريعة إلى النكاح الذي هو محرَّ والد 

 .هذا الوقت
عماًل بقاعدة بعض الفقهاء إلى أن من طلَّق زوجته يف مرض الموت فإنها ترثه مالك و ذهب-2

تََّهًما يف أن يكون إنما طلَّق زوجته يف مرضه ليقطع  سد الذرائع  ألنه لما كان المريض الزوج م 

ل بمنع ما قصد إليه، وحكم لها بالميراث. وم   حظَّها ع 
ي -3 ذهب اإلمام الشافعي على أنه تكره إعادة الجماعة يف المسجد الذي له إمام راتب  لئال يفب 

 َمن ال يرضى إماًما يعمد إلى التأخر ويتخذ إماًما غيره. ذلك إلى أن كلَّ 
اتخاذ نظام الحظر على المواقع البـــارة باألخالق أو الســـيادة ســـًدا لذريعة فســـاد المجتمع، -4

 ونشوء االفتراق.
ما دمنا أننا رجحنا العمل بسد الذريعة ننبه على أن األصل يف األشياء اإلباحة، وعلى  وأخيًرا:

المصدر جار  يف المفاسد فق  بناًء على فقه الموازنات، وكذلك فتح الذرائع أن العمل بهذا 

بناًء على المصالح، وبابها باب الوسائل وسيأتي الحديث عن الوسائل مفصاًل يف المقاصد، 

 وكذلك عن الذرائع مفصاًل وما يتعلق بالحيل، فتنبه لذلك. 
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 املصدر

 
 الثالث

 
ان
َ
س
ْ
ت ح
ْ
س  : اال 

ُِ ال  ـلد َب   َ  ِ ـُيش   . ُبُحو  ُ 305 ِ  -َ   ــ د اق  ــَ ج  ـلِ      ـلَ  ـَ    ــــ َ ـ       ـــ ـَ َأ   -   ُ ـــ ُ ــ َ ــُ  ــ َ ــا
واعتقاده حسنًا، سواء كان حسًيا  االستحسان لغة: استفعال من الحسن، وهو: عد الشيء 

 باالتفاق  لوروده يفيجوز استعماله  "االستحسان  "ولفظ  كالثوب، أو معنوًيا كالرأي.

َمر:( ہ ھ ھ ھ ھ )الكتاب كقوله تعالى:   .[18]الز 

كما  ثريف األ ولوروده .[145]األعراف:( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ) :تعالى وقوله

هذا  وألنَّ  ]حم[ «. ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن» ابن مسعود موقوًفا: روي عن

كتابة شيء من نجوم ال أستحسن تركَ "اللفظ يستعمله الفقهاء كثيًرا كقول اإلمام الشافعي: 

 ."للمكاتب

ي استقر والذقد اختلفت عبارات األصوليين يف تعريف االستحسان، ف :صطالحالايف وأما 

 نظائرها لدليل خاص أقوى من العدول بحكم المسألة عن ه:أنعليه األمر عند القائلين به 

 .األول

مسألة وعدل بها عن  صصتالقياس يقتبي حكًما عاًما يف جميع المسائل، لكن خ   أنَّ أي: 

دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها، وهذا  نظائرها وصار لها حكم خاص بها نظًرا لثبوت

 وهذا القياس قد يكون هو القياس   المقتبي العموم يف نظر المجتهد. الدليل هو أقوى من

، وهذا العدول القاعدة، أو األصل العام، أو بمعنى الدليل العام وقد يكون بمعنى األصولي،

يقوم على أدلة صحيحة، وتسمى بوجوه االستحسان وهي أنواعه يف نفس الوقت، والحديث 

 عنها، كاآلتي:

ــ   306 ـــ ـ َُ ــ ـــ ـــ ـ  ُ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ َُ ــ ــ ع ُرـ ـــ ـــ ــُ  َأِ ل ـ ـــ ـــ ُهـ  . َوَوج 
 

ُـــــَ     ُ  ع َرُـــــــــــــ  ـــــَ ا ع وبـــــُ   ـــــَ ٌّ وِإجـــــ  ـــــَ
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َرْع َلَما ال  307 و  ُُ  ــــــــــــــــــَ اُس........ ِ . ضـــــــــَ
 

 ........................................... 
 

 أنواع: ستة إلى –بناًء على الدليل الخاص الذي استند عليه–الستحسان يتنوع ا

يف مسألة إلى حكم مخالف  وهو العدول عن حكم القياس :االستحسان بالنصالنوع األول: 

  السنة. وأثبت بالكتاب 

 :لةأمث

العقد، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى  الســـلم  ألنه عقد على معدوم وقت ز  جو  القياس ال ي   -1

 فتركنا "ورخص بالســلم  "الجواز، لدليل ثبت بالســنة، وهو قول الراوي:  حكم آخر، وهو:

 الخبر استحساًنا.القياس لهذا 

القياس: أنه ال يجب شـــيء على  جنيًنا ميًتا، فحكم فألقْت طن امرأة ب شـــخصإذا ضـــرب -2

ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: أنه يجب  تيقن حياته،نالبــــارب  ألنه لم 

: --هذا، وهو قوله   لدليل قوي ثبت يف"نصــف عشــر الدية  "البــارب غرة، وهي:  على

 فتركنا القياس لهذا الخبر استحساًنا. حم[.-]صحيح«. غرة عبد أو أمة يف الجنين»
القياس يف مسألة إلى حكم  وهو: العدول عن حكم :: االستحسان باإلجماعالنوع الثاين

  .مخالف له ثبت باإلجماع

 : ةمثلأ

عين م مبلغ مقابلله  : أن يتعاقد شـخص مع صـانع على أن يصـنع شـيًئاوهو االسـتصـناع عقد-1

ذلك العقد  ألنه بيع معدوم من كل وجه،  يقتبـــي عدم جواز مثل ، فالقياسبشـــروط معينة

به من  الحكم إلى حكم آخر، وهو: جواز هذا العقد  نظًرا لتعامل األمة لكن عدلنا عن هذا

 غير نكير، فصار إجماًعا.
لجهالة ما  بأجر معلوم، فالقاعدة العامة تقبـــي بفســــاده أجرة الفنادقدخول الحمامات و-2

 يستهلكه الداخل يف الحمامات أو الفنادق، ولم ينكره أحد فكان إجماًعا.
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حكم القياس يف مسألة إلى حكم  وهو: العدول عن :النوع الثالث: االستحسان بالعرف والعادة

 .بذلك، وعماًل بما اعتاده الناس آخر يخالفه  نظًرا لجريان العرف

 أمثلة: 

لتأبيد وعدم قبوله ل إليه،الجواز  لتسارع الفساد  عدم-الحنفية  عند-األصل يف وقف المنقول -1

إال أن العرف جرى به  فقدموا العرف على القاعدة العامة  من باب االستحسان المبني على 

 العرف. 

بيع المعاطاة بحســـب القواعد العامة ال يجوز  ألنه يفتقر إلى التصـــريح باإليجاب والقبول. -2

 والمجالت، الصـــحف،يان العرف بذلك  فدخل يف ذلك بيع وقد أجيز اســـتحســــاًنا لجر

 والسلع التي تكتب أسعارها عليها  وهو استحسان مستند إلى العرف.  والببائع،
 ، فالقياس يقتبــي: أنه يحنث إذا دخل المســجد  ألنه"واهلل ال أدخل بيًتا  "لو قال شــخص: -3

ا لغــة، ولكن عــدل عن هــذا الحكم إلى حكم آخر، وه و: عــدم حنثــه إذا دخــل يســـمى بيتــً

 المسجد، لتعارف الناس على عدم إطالق هذا اللفظ على المسجد.

وهو: العدول عن حكم القياس يف مسألة إلى حكم آخر  النوع الرابع: االستحسان بالمصلحة:

 للمصلحة الموجودة يف هذا العدول. يخالفه  نظًرا

 أمثلة: 

القياس عدم جواز ذلك. لكن  دار  مع أنَّ أرض الســـواد بأجرة مؤبدة مجهولة المق تأجير عمر-1

 .عمر ترك القياس لما يف تركه من المصلحة العامة
ما حكم به الصـــحابة من توريث المرأة التي طلقها زوجها يف مرض الموت  مع أن ســـبب -2

ثوا زوجة واإلرث هو الزوجية  قد زال بالموت، والقاعدة: أنه ال إرث إال بســبب. ولكنهم ورَّ

 ، درًءا للمفسدة.الموت وإن كانت مطلقة استثناء من هذا األصلالمريض مرض 
القياس يف مسألة إلى حكم  وهو: العدول عن حكم االستحسان بالبرورة،النوع الخامس: 

 .آخر مخالف له ضرورة
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 أمثلة: 

يف النكاح والدخول   الشهادة يف النكاح والدخول، فالقياس يقتبي عدم جواز الشهادة جواز-1

بالعلم ولم يحصــل يف هذه األمور، لكن عدل عن  مشــتقة من المشــاهدة، وذلك ألن الشــهادة

ألنه لو لم تقبل  حكم آخر، وهو: جواز الشهادة يف النكاح والدخول ضرورة  هذا الحكم إلى

 األحكام. فيها الشهادة بالتسامح  ألدى إلى الحرج وتعطيل
عند -من بعر اإلبل أو الغنم فيهاعدم فســــاد مياه آبار الفلوات بســـقوط البعرة، أو البعرتين -2

ــة فيه  ألنَّ -القائلين بنجاســة ذلك ــاد الماء لوقوع النجاس نجس ال وكان مقتبــى القياس فس

ما يالقيه. ولكن ت ر ك القياس عند ســقوط البعرات القليلة يف آبار الفلوات اســتحســاًنا   س  ج  نَ ي  

ع  ألن آبار الفلوات ليس لها حواجز تمنع من سقوط ما تبعره ا ل لماشية فيها بسبب الرياح فج 

 .القليل منه عفًوا للبرورة
 العفو عن رشاش البول للبرورة مع أن البول نجس.-3
 العفو عن الغبن اليسير يف المعامالت لعدم التحرز منه، للبرورة.-4

حكم القياس الظاهر المتبادر  وهو: العدول عن :االستحسان بالقياس الخفيالنوع السادس: 

وأخفى من األول، لكنه أقوى حجة، وأسد نظًرا،  آخر بقياس آخر هو: أدق فيها إلى حكم

 .منه وأصح استنتاًجا

 أمثلة: 

من دراهم فســـرق منه  ين حال  من له على آخر دَ  أنَّ  ذلك  وه  ين  د  عدم قطع يد من ســـرق من مَ -1

طع يده إذا ق يســتوفيها فال تقطع يده، أما إذا كان الدين مؤجاًل، فالقياس يقتبــي مثلها قبل أن

األجل، لكن عدل عن هذا الحكم  ســـرق مثلها قبل حلول األجل  ألنه ال يباح له أخذه قبل

 هةشــب يصــير-تأخرت المطالبة  وإن-ال تقطع  ألن ثبوت الحق  إلى حكم آخر، وهو: أن يده

 استحساًنا. دارئة وإن كان ال يلزمه اإلعطاء اآلن، فعدم قطع اليد هنا ثبت
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ب حق المسيل والشرك دون التنصيص على الحقوق االرتفاقية:ا زراعية لو وقف إنسان أرًض -2

أحدهما جلي قريب، واآلخر  قياســــان:فإنها تدخل يف الوقف تبًعا، وقد تجاذبها والمرور 

ا على  خفي بعيد، فالقياس الجلي: أنها ال تدخل يف الوقف إال إذا نص عليها الواقف قياســــً

تدخل يف  و البيع البيع، ألن كاًل من الوقف ها  ياس الخفي: أن كه، والق مال لك من  إخراج م

ا على اإلجارة، ألنَّ   و اإلجارة كاًل من الوقف الوقف من غير احتياج إلى النص عليها قياســــً

مقصود به االنتفاع، ولو استأجر إنسان أرًضا فيها بئر ماء فله االنتفاع بماء البئر بمقتبى عقد 

 ص عليه يف العقد.من غير احتياج إلى التنصي اإلجارة

 ُ  َوابــــ  ــــَ ــــِ  . .....................307
 

ــُ    ــِ ـ ــل  ُ ـ ـــ ـــ ــِع   َلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاِ ـ ـــ ـــ ـ ــ  ، ِوالش  ـــ ـــ ـ ــ   ـ ــ ِس ـــ ـــ  ُيـ
ــــــــــــــــل  َ  فد َب   َ    خُ ي  َُ . رَ 308    ُ َيُـــــــ  ُ  ُهـ

 
ُ   ــــــِ   َ اِ  قــــــَ   ع َراجــــــِ ُ َوالــــــ  ــــــَ    الــــــ  ــــــَ

 
ف أحد، وإنما الخال حجة باتفاق العلماء  حيث لم ينكرهالتعريف الذي سبق االستحسان ب

جع إلى وهو را وبعض آخر لم يسمه بذلك. يف تسميته استحساًنا، فبعبهم سماه بهذا االسم

، وهو الذي أشرت هو أضعف منه، وهذا ال نزاع فيه ماعلى رجح يالذي  العمل بالدليل القوي

 .تى اإلمام الشافعيإليه يف الترجيح، وقال به ح

 .وهو محكي عن أبي حنيفة ما يستحسنه المجتهد بعقله. وأما الذي وقع فيه الخالف: هو

شرعي يستند إليه من كتاب أو  والمراد منه: ما سبق إلى الفهم العقلي، دون أن يكون له دليل

 آخر معتمد شرًعا. سنة أو إجماع أو قياس، أو أي دليل

ر عبارته عنهدليل ينقدح يف نفس أو هو  وا ، وقد قال به الحنفية األوائل إذا لم يجدالمجتهد َتْعس 

 كنا نجاري أبا حنيفة يف المقاييس»يف القياس ما يصلح للناس، ولهذا قال محمد بن الحسن: 

 [.12أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص] «.فإذا قال أستحسن لم يلحقه أحد

نوع هذا ال للقواعد الصارمة للقياس هو الذي أدى إلى ظهورولعل الغلو يف التطبيق الَحْريف 

االستحسان  كمعالجة لهذا الغلو من خالل استثناء بعض الجزئيات من اإلطار العام الذي  من
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من دون ضب  أو تعريف  تندرج تحته، وإدخالها تحت قواعد كلية أو مقاصد شرعية عامة

عنى ما ن ق ل عن القاضي إياس بن معاوية بن ومن العبارات التي تشير إلى هذا الممحدد له. 

ة:  .[1/341 لوكيع أخبار القباة]. «للقباء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا قيسوا» قرَّ

رد وتبعه أكثر الحنفية، وقد أف ةوهذا النوع من االستحسان: ليس بحجة، وقد قال به أبو حنيف

اه: )إبطال االستحسان( وهو ضمن كتاب  اإلمام الشافعي مؤلًفا على الرد عليهم يف كتاب سمَّ

حين أبطل االستحسان كان قاصًدا به استحسان الحنفية، ومن طالع كالمه يف األم، والشافعي 

وقد درس وتتلمذ على يد  عنه، بل كان خبيًرا بمذاهبهم، ذلك رآه واضًحا، وما كانوا يف منأىً 

ة وهمية ال حقيقة لها ليحمل كالمه على صور فلم يكن ليردَّ  محمد بن الحسن خمس سنوات 

ير غعليها، وأما قول من قال: )إن الشافعي ومن وافقه إنما استقبحوا لفظ االستحسان( فهذا 

، فإن الشافعي وأحمد وكثيًرا من األئمة استخدموا هذا اللفظ يف كالمهم ومسائلهم، دقيق

كونوا أنكروا وأصحابهم يذكرون نماذج يف ذلك من عباراتهم، فهم أرفع من أن ي

ن تتبع واستقرأ ما ورد عن الحنفية من تعريفات، مَ ولكْن  )االستحسان( لمجرد اللفظ.

حسنه ما يست" أنهم ال يقولون بأن االستحسان هو: ثبَت وتفسيرات وتطبيقات، لَ  وشروح

، "نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه  دليل ينقدح يف "، وال يقولون بأنه: "المجتهد بعقله 

هذا و االستحسان: العدول يف الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه، ولثبت أنهم يقولون: إن

بلة، والشافعية، والحنا الحنفية، والمالكية، بهذا المعنى قد اتفق عليه، ومما ال ينكره الجمهور

رون أخ، وقد ضبطه بهذا التعريف المتالجمهور إال أن الحنفية قد عبروا عنه بلفظ يخالف تعبير

 هسن: بأنه ما يستحالمتقدمين عن بعض الحنفية بسب ما نقللما رأوا هذا اإلنكار الشديد منهم 

 حاولوا أن يصححوا هذين التعريفين بسبب استقرائهمبعقله أو ما ينقدح... ف دالمجته

 تصنيف الحنفية يف ة  وذلك ألن طريقوتتبعهم للفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين

بقه تناسب االستحسان الذي كان يط فأتوا بتعريفات أئمة المذهب تتابعة لتفريعا األصول

 أو قريًبا من اللفظي  وبهذا يزول اإلشكال إن شاء اهلل. فكان الخالف لفظًيا  المتقدمون منهم
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ُ َب َ . رَ 309  ّ ـــــــَ َ    ـــــــا َ ـــــــ  َر   َق   َ ـــــــا َأ  
 

عــ  ــَ ـــــَ   تُ  رــُ ِــِ ا الــ  هـــــَ ُ بـــــَ د  ــِ ــ   ارــِ    ــــــــــِ
الـــَ     .  ِ 310  ائـــِ   د يـــَ ا َأَ   ِ    ال  ـــَ  ْ  حَ َل ـــَ

 
ــــ    ِـــــُ ِــــُ َوال ــــَ ــــ  ــــِ ٌّ   ــــَ  ُف ل ــــ     ْ َح ائـــــِ ا  ـــــَ  م  ـــــَ

ا  ـــــِ . 311  اَ ِإَ ا لـــــَ ـــــَ  ِ  َوَر   َوِ  ـــــ  ـــــُ ـــــَ
 

يد ُ ـــــــَُ     ـــــــُشـــــــ   ٍد َوَرــــــــــــــ   ـــــــُ     َوُلـــــــي  َرـــــــ  
 

األحكام التي شرعها اهلل تعالى لألمم السابقة على ألسنة رسله إليهم، كشرائع عبارة عن  هو

 أهل الكتاب.

وقبل الخوض يف الخالف ال بد من تحرير محل النزاع، وال يكون هذا إال بذكر أنواعه، حتى 

 نعرف ما هي الجزئية التي اختلفوا فيها.

كما يف قوله  لألمم قبلنا، وجاء الكتاب أو الســنة بجعلها تشــريًعا لهذه األمة. عْت شــر   أحكام  -1

ــى:  ــال ــع ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ت

 [.183]البقرة:( ڦ

 .، وهو جزء من ديننافقد كلف به المسلمون بنص الكتاب أو السنة فهذا النوع حجة دون شك

 كونها منسوخة لم تشرع لهذه األمة. وجاء الكتاب أو السنة ببيان أحكام شرعت لألمم قبلنا،-2

فهذا منسوخ يف  .[100]يوسف:( ک ک ک ) :كما يف قوله تعالى يف تحية أهل يوسف له

ما ينبغي ألحد أن يسجد ألحد، ولو كان أحد »: --قوله على نسخه لدليلا شريعتنا، ومن

 «.حقه ينبغي أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم اهلل عليها من

 [.: ت]صحيح

ۉ ې ې )شأن المحرمات من المطعومات على اليهود:  يف-كما يف قوله تعالى و

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 .[146]األنعام:( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ
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وكثير من التشديد يف الشرائع كان على من قبلنا من األمم وضعه اهلل تعالى عن هذه األمة 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )تخفيًفا منه ورحمة، فاستجاب قول المؤمنين: 

ژ ڑ ڑ ک ) :--يف صفة النبي-وقال .[286]البقرة:( ۈئ ېئ ېئ

 يريد بذلك أهل الكتاب. .[157]األعراف:( ک ک ک

 بتشريع لنا بال خالف.فهذا النوع ليس 

كالذي يوجد عند  :لم يرد لها ذكر يف كتاب وال سنةمسكوت عنها: أي أحكام عن األمم قبلنا -3

 أهل الكتاب مما يرونه دينًا من الشرائع التي ال تعلم إال من طريقهم ولم تبطلها شريعتنا.

ع اهلل أو من شرائواألمر موقوف يف تصديقه أن يكون  فهذا النوع ليس بتشريع لنا بال خالف،

ليس منها، كما يف حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 

ال تصدقوا أهل الكتاب »: --بالعبرانية ويفسرونها بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهلل 

وعن عبد اهلل بن عباس  خ[.] .[136]البقرة:( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) :اوال تكذبوهم، وقولو

تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول  كيفرضي اهلل عنهما قال: 

كم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اهلل ثَ محًبا لم يشب، وقد حدَّ  تقرؤونهأحدث، --اهلل

 ليشتروا به ثمنا قلياًل؟ أال ينهاكم ما عند اهللوغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من 

 «.جاءكم من العلم عن مسألتهم ال واهلل، ما رأينا منهم رجاًل يسألكم عن الذي أنزل عليكم

 [.خ]

وع األول. ( للنَود ْين نا: إ َذا َلنَـا ب ـه  َوَردْ  وهذه األنواع الثالثة أشرت إليها بالبيت األخير، فقوله:)

ل  َمنْس  وقوله: ) ْوت  ( للنوع الثاين. وقوله: )ْوخ  َوك  َرد  للنوع الثالث. ومعنى: ) (َوَمـْسك   ( أيي 

 المنسوخ والمسكوت مردودان وال يحتج بهما.

أحكام جاءت بها نصــوص الكتاب والســنة، ولم يأت دليل على اعتبار أنها مشــروعة يف حقنا -4

فهي مطلقة عن اإلقرار أو النسخ، وإنما وردت فق  على سبيل الحكاية،   أو ليست مشروعة
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ــه تعــالى ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): كمــا ورد يف قول

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

فهــذا النوع  .[45]المــائــدة:( ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

لى ع : هل يعد من أدلة التشـــريع، أو ليس منها؟العلماءبين موضـــع خالف محل النزاع وهو 

 :، كاآلتيمذهبين

الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية  وهذا مذهب الجمهور: هو شرع لنا،المذهب األول: 

 :لما يلي من األدلة وهو الراجحواختاره أكثر الحنابلة،  واألصح عن أحمد بن حنبل،

عالى: -1 له ت عام:( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)قو لة: .[90]األن لدال جه ا أن اهلل  و

سابقين، باتباع--تعالى أمر النبي شرع من قبله، فيج جميع األنبياء ال ب فيكون هو متعبًدا ب

 ثبت عنهم إال ما قام الدليل على أنه منسوخ. ذلك يف كل ما

(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ): تــعــالــى قــولــه -2

ئدة: لداللة:. [44]الما نه ع وجه ا ها النبيون )يحكم ر بلفظبَّ أ ع جمي عم  فيَ   بصـــيغة الجمع( ب

ياء  بالتوراة،  من--ومحمد–الســـالم  عليهم-األنب يه الحكم  جب عل ياء فو لة األنب جم

 .يف مثل هذا النوع فيكون متعبًدا بشرع من قبله

لى: -3 ــا تع ــه  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )قول

 مثل--أن هذا يدل على أن شــرع نبينا محمد وجه الداللة: .[13]الشــورى:( ڈ ژ

شــرع غيره من األنبياء كنوح وإبراهيم وموســى وعيســى، وال فرق بينهم يف أخذ األحكام من 

 جميع الشرائع السابقة.

 وجه الداللة:. [44]المائدة:( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )قوله تعالى: -4

خرج عن الملة، واألحكام التي عمل بها  أن اهلل تعالى بين أن من لم يحكم بما أنزل اهلل فقد

 أنزل اهلل، فيجب العمل بها. السابقون هو مما النبيون
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أن اهلل تعالى  وجه الداللة:. [123]النحل:( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) قوله تعالى:-5

، وهو أمر مطلق، فيقتبي الوجوب، -السالم  عليه-ملة إبراهيم  باتباع--أمر نبينا محمًدا

 فيكون متعبًدا بشرع من قبله.

ذكرها، فإن اهلل تعالى من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا » قال: أنه--ما روي عن النبي-6

-أن اآلية خطاب مع موســـى  وجه الداللة: ]م[. .[14]طه:( ٺ ٺ ٺ) قال:

ــالم  عليه ــى  متعبًدا--يكن نبينا محمد لم فلو-الس ــالم  عليه-بما كان عليه موس  لما-الس

 صح استدالله بتلك اآلية.

 من األمم السابقة فإن هذا يدل على أمرين: حق أمة يفأن اهلل تعالى إذا شرع حكًما شرعًيا -7
 اقتبت هذا الحكم. أن اهلل سبحانه لم يشرعه إال ألن مصلحة هذه األمة قد أولهما:

مكان، ولكل مكلف  حيث إنه شرع  أنه لم يشرعه إال ألنه قد اعتبره لكل زمان، ولكل ثانيهما:

 فيه كل مكلف. مطلق فيدخل

شريعة يجب أن يستمر من  ونظًرا إلى هذين األمرين فإن الحكم الذي أنزله اهلل تعالى يف أي

فيجب العمل بما جاء يف الشرائع السابقة حتى يرد  حين نزوله إلى أن ينسخ، وبناء على ذلك

له  يوجب نسخ األحكام التي قب ما--وإبطاله، وليس يف نفس بعثة النبي دليل على نسخه

فال نسخ إذن، فيكون شرع من قبلنا شرع  ألن النسخ إنما يكون عند التنايف، ولم يوجد تناف  

 لنا.

الفخر الرازي، واآلمدي، عليه بعض الشافعية: وهم و المذهب الثاين: ليس بشرع لنا،

، واختاره "اللمع  "وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق كما يف  والبيباوي، والقاضي الباقالين،

، وأبو الخطاب من الحنابلة، قال ابن السمعاين: إنه المذهب "المستصفى" الغزالي يف

الصحيح، ونقله اآلمدي عن األشاعرة والمعتزلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل 

 .رحمه اهلل تعالى، وإليه ذهب ابن حزم وبعض اإلباضية
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وال تقوى على دحبها، وت لمس ل، عارض أدلة المذهب األوواستدلوا بجملة من األدلة ال ت

 من المطوالت.

اختلف يف نوع الخالف هل هو معنوي أو لفظي وكل له حق من جهة أما الذين قالوا إنه 

 أصحاب المذهب األول قد استدلوا بشرع من قبلنا وجعلوه منمعنوي، قالوا: إن 

ى قتل الرجل بالمرأة، حيث إن قوله أنهم استدلوا به عل أدلتهم يف إثبات أحكام شرعية، منها:

خطاب من  يدل على ذلك مع أنه. [45]المائدة:( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) تعالى:

مظنون حصولها مثل  : اإلجارة على منفعةوهي-كذلك استدلوا به على جواز الجعالة و قبلنا.

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )قوله تعالى:  : إنوقالوا-حذق المتعلم  على-مشارطة المعلم 

وكذلك استدلوا به  وارد يف شرع من قبلنا. يدل على ذلك مع أنه .[72]يوسف:( ڦ ڄ

ڳ ڳ ڳ ) الليل  حيث إن قوله تعالى: على ضمان ما تفسده الدواب المرسلة يف

والنفش عند أهل اللغة ال يكون  .[78]األنبياء:( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 إال يف الليل.

وإن كانت بعض تلك األحكام -القائلون: إنه ليس بحجة  وهم-أما أصحاب المذهب الثاين  

 بشرع من قبلنا، بل استدلوا بأدلة أخرى. جائزة عندهم إال أنهم لم يستدلوا

لوحده على إثبات حكم شرعي، بل يذكرونه مع  ال يحتجون بهوالذين قالوا إنه لفظي، قالوا: 

 عندهم يف إثبات الحكم،الشرعية الثابتة بشرعنا، فهو ليس العمدة  عدد من األدلة

 عليه لوحده. فهم بذلك موافقون أصحاب المذهب الثاين يف أنه ليس بحجة يعتمد

 يف المسائل المبنية على شرع من قبلنا يكاد الجميع يتفق على حكمها. والنتيجة

 أمثلة:
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يف  قد رآه يتحلل يمينه هأن)أخرج عبد الرزاق بســـنده عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير عن أبيه: -1

ڀ ڀ ٺ ٺ )قد نزل يف ذلك كتاب اهلل: قال: : ضرب نذره بأدنى ضربة، فقال عطاء

نه كان َح  .[44]ص:( ٺ ٺ ٿ  قال: بلغنا أ مائة  َف لَ فقال رجل: يف كم ذلك؟  ليجلدنها 

 اهـ. "سوط 

فهذا التابعي قد تحلل من يمينه بأقل ما ينطلق عليه البرب استناًدا إلى ما حدث يف قصة أيوب 

 عليه السالم  إذ حلف ليبربن امرأته مائة سوط، فأرشده اهلل تعالى أن يبربها ببغث. 

فقام البغث مقام مئة سوط، وهو أقل ما يتحلل به  فأفاد ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأن 

عين كانوا يعتبرونه كذلك، وعلى ذلك فقد خرج اإلسنوي فرًعا، فقال: لو حلف ليبربن التاب

زيًدا مثاًل مائة خشبة فبربه بالعثكال ونحوه: فإنه يبر  لقوله تعالى أليوب عليه السالم لما 

والبغث هو  .[44]ص:( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)حلف ليبربن زوجته ذلك: 

 هو المسمى بالعثكال. الشماريخ القائمة على الساق الواحد و

أن عطاء جاءه رجل فقال: إين حلفت أن ال  "بســـنده:  "الســـنن الكبرى  "أخرج البيهقي يف -2

قال عطاء: اذهب فقف واكس  يام الحج، ف لك يف غير أ فة، وذ أكســـو أهلي حتى أقف بعر

يه الســـالم حين حلف  يت أيوب عل قال عطاء: أرأ ما نوى الحج، ف أهلك، فقيل لعطاء: إن

 . "أهله حلف ليبربنها ببغث، إنما القرآن أمثال وعبرليبربن 

ويف هذا األثر يظهر جلًيا أن عطاء يعتبر أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأفتى السائل بأن يتحلل 

 من يمينه بأقل ما ينطلق عليه الوقوف بعرفة  استناًدا إلى ما حدث يف قصة أيوب عليه السالم. 

الم عن الخليل عليه الس حكاية-بأدلة منها: قوله تعالى:  األضحية تجب عند الحنفية  تمسًكا-3

{  حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت}: -

شرع من قبلنا  [.163-162]األنعام: شرعنا، وقد ذهب من لم يقل بأن  شرعه أمر يف  واألمر يف 

 شرع لنا إلى أن األضحية غير واجبة  النتفاء مدارك الوجوب فيها. 
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: ام()األحكما ذكر يف )العتبية(، كما نقله عنه الباجي يف  على-اهلل  رحمه-تعلق اإلمام مالك -4

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :بأن الرجل يزوج البنت البكر وال يســـتأمرها  لقوله تعالى

وهذا تمســـك بشـــرع من قبلنا  ألنه ثبت  .[27]القصـــص:( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 . بنص قرآين، ولم يدل دليل على نسخه

ستدل بقوله تعالى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه-5 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ) :ي

على جواز البــمان، وإن وردت اآلية يف قصــة يوســف  .[72]يوســف:( ڦ ڦ ڦ ڄ

 احتجاًجا بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ له يف شريعتنا.  السالم عليه 

ذهب كثير من الفقهاء إلى: أنه يجوز كون المهر منفعة، كالخدمة ونحوها  لما ورد يف قصـــة -6

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )مع موسى عليه السالم، يف قوله تعالى:  صاحب مدين

وما قص اهلل علينا  .[27]القصـــص:( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 .من شرائع من قبلنا من غير نسخ يصير شريعة لنا
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 طلب المصاحبة واستمرارها. لغة:

 الف تلكخنفي ما كان منفًيا حتى يقوم دليل على  استدامة إثبات ما كان ثابًتا، أو واصطالًحا:

 .الحالة

وما دام أنه كذلك فهو ليس مصدًرا قائًما بذاته وإنما هو مجرد بقاء الحال على ما كان  وهو 

 آخر ما يلجأ إليه الفقيه يف استفادة الحكم الشرعي.

ل نفيه بالبقاء على العدم وهو الذي عرف العق :استصحاب العدم األصليالنوع األول: 

مثل: نفي صالة سادسة، وصوم شوال. فالعقل يدل على وجوب انتفاء ذلك، ال  األصلي،

لتصريح الشارع به، ولكن ألنه ال مثبت للوجوب، فيبقى على النفي األصلي  لعدم ورود 

 به.  دليل الشرعيال

قم ي أمر من األمور، فإذا لمالتكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف ب وذلك كبراءة الذمة من

األصلية، أو البراءة العقلية(. وهذا  البراءة) ما كان على ما كان ويسميه بعبهم: يدليل: بق

ــيَّ أشرت إليه بقولي: )
ــل  ــَدَم اأْلَْص  (.َوالَْعـ

 صول، منها:جملة  من األويتفرع من هذا النوع 

 إدانته.، مثل: المتهم بريء حتى تثبت األصل براءة الذمة-1
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لو اختلف المبــارب ورب المال يف حصــول الربح  ، مثل:األصــل يف األمور العارضــة العدم-2

وعدمه فالقول قول المبــــارب بيمينه، والبينة على رب المال، إلثبات الربح  ألن األصــــل 

  .عدمه
ود  وقسيمتها:  ج   اْلو 

يَّة 
َفات  اأْلَْصل  ي الص 

 والحرية، ، كالحياة، والصحة، والفقر،األَْصل  ف 

 ، ويف األشياء الطهارة...يف المسلم العدالةو واألمانة،
عت الزوجة أن النكاح وقع بشـــرط إن أخرجها من بلدها إذا ادَّ  الشـــرط، مثل:األصــــل عدم -3

لو ومثل  .فأمرها بيدها، وادعى اآلخر عدم االشتراط، فإن القول له  ألن األصل عدم الشرط

ين   .بالثمن، فالقول قول من ينفي الشرط  ألن األصل عدمهاختلف المتعاقدان يف شرط َضم 

ال زكاة يف المتولد بين زكوي وغيره  كالمتولد بين بقر أهلي وبقر  اللزوم، مثل:األصــل عدم  -4

  .وحشي وبين غنم وظباء  ألن األصل عدم الوجوب

دق ه لي، وأنكر المالك، صــــلو أكل طعام غيره، وقال كنَت أبحتَ  اإلذن، مثل:األصــــل عدم -5

  .المالك بيمينه  ألن األصل عدم اإلذن

إذا وجدت المرأة يف زوجها عيًبا مؤثًرا يف العشرة الزوجية  كالبرص  الرضا، مثل:األصل عدم -6

د منها ما يدل على الرضـــا  ج  والجذام والصـــرع ونحو ذلك فلها حق فســـخ العقد، لكن إذا و 

ضا،  شك أو االختالف يف حصول الر صريح يف سق  حقها، فإذا وقع ال صرف غير  وكان الت

 .الداللة عليه فال يسق  حقها  ألن األصل عدم الرضا

عى الزوج إعطاء زوجته نفقتها، وأنكرت المرأة ذلك، فالقول إذا ادّ  القبض، مثل:األصل عدم -7

 .قولها مع يمينها  ألن األصل عدم القبض

 نتفع منه، ثم اختلفا،إذا أخذ شـــخص مركًبا من غيره فســـافر به وا التبرع، مثل:األصـــل عدم -8

فادعى صــــاحب المركب أنه أكراه إياه، وادعى من هو بيده: أنه أعاره إياه، فالقول قول رب 

 .المركب مع يمينه أنه أكراه منه  ألن األصل عدم التبرع
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ن أودع ســـيارة فتعطلت فادعى صــــاحبها أنها تعطلت بتعديه مَ  التعدي، مثل:األصــــل عدم -9

ـــتعماله لها من دون إذن ، وأنكر الموَدع ذلك، فالقول قول الموَدع  ألنه أمين، واألصـــل واس

 .عدم التعدي

شتراها، ووضعها يف بيته يف  التفري ، مثل:األصل عدم -10 ساعة، فا شراء  شخًصا يف  من وكل 

قال الموك   رف   يان، فتلفت، ف له الصـــب ناو قد فرطت يف حفظها، فعليك عال ال يت نك  ل: إ

 .ل قول الوكيل  ألن األصل عدم التفري ضمانها، وأنكر الوكيل، فالقو

ـــد، مثل:األصـــل عدم -11 ـــهود، وأنكرت المرأة  المفس إذا ادعى الزوج أن العقد كان بولّي وش

 .ذلك، فالقول قول الزوج  ألن األصل عدم المفسد
ال ينعقد بيع الكأل يف أماكنه غير المملوكة، والماء يف نهره، وبيع  ، مثل:األصـــل عدم الملك-12

 طب والحشيش قبل اإلحراز، ألن األصل عدم الملك.الصيد والح
إذا طلق زوجته، وشــــك يف عدد الطالق فإنه يأخذ باألقل  ألن  ، مثل:األصــــل عدم الزيادة-13

 األصل عدم الزائد عليه.
إذا شك المصلي يف صالة رباعية أصلى ثالًثا أم أربًعا أتى بركعة   ، مثل:األصل عدم الفعل-14

ها. عدم فعل عة  :ومثل ألن األصــــل  قال المود ع أودعتك ودي إذا اختلف المود ع والموَدع ف

 فردها إلي، وأنكرها اآلخر فالقول قول المنكر  ألن األصل أنه لم يودعه.
إذا تزوج الرجل امرأة، وهي تعلم أنه عنّين أو مجبوب ال يصل إلى  ، مثل:األصل عدم العلم-15

سق  حقها يف الفسخ  ألنها رضيت بالعيب، ودخلت ساء  فا، يف العقد عالمة به، فإن اختل الن

 .فادعى عليها العلم بعيبه، فأنكرته، فالقول قولها مع يمينها  ألن األصل عدم العلم
ال يجب أرش مقدر يف جراح البدن التي يف غير الوجه  ، مثل:األصــل عدم التحديد إال بدليل-16

والرأس، وإنما تجب فيها الحكومة، ألن التقدير بابه التوقيف، واألصل عدمه، وهو إنما ورد 

 عدم التحديد. يف الوجه والرأس خاصة، فيبقى ما سواه على األصل
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بمان-17 شك  َل إذا خلَّ  ، مثل:األصل عدم ال شيء منه، و سق   شعره ف سق  المحرم  فيه هل 

بنفسه  لكونه ميًتا، فال تلزمه الفدية، أم سق  بفعله فتجب عليه فديته، فال شيء عليه يف ذلك  

 .ألن األصل نفي البمان إلى أن يحصل اليقين

ل إن ثبت ح  كال :يثبت خالفه النوع الثاين: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى

 يقوم دليل يغير ذلك كاستصحاب الطهارة إذا شك يف مرتبًطا بأمر ثابت، فإن ذلك يستمر حتى

م الحك وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منها أبيحت الصالة، فيستصحب هذا الحدث، فإن

 ومثل: الكفالة، فإنه وصف شرعي يستمر ثابًتا حتى يؤدي حتى يثبت خالفه وهو الحدث.

ابتة حتى سبة للمفقود، فإنها تستمر ثومثل الحياة بالن الدين، أو يؤديه األصيل، أو يبرئه المدين.

ْد وهذا أشرت إليه بقولي: ) على خالف ذلك. يقوم الدليل ــالف  َذا  َوالَْوْصَف اْعتَم  ــى خ  ـتَّ َحـ

ــْد  ـ ــم  ــْلتَـ ــْوم  َف ــ ــ  ومعنى: فلتمد: فلتمل حيث مال الدليل الناقل. (.َيق 

ى فاألصل بقاء النص على العموم حت :الناقل داستصحاب دليل الشرع حتى يرالنوع الثالث: 

ألمته حتى ترد الخصوصية، والنصوص  خطاب--يرد دليل التخصيص، والخطاب للنبي 

كلها محكمة غير منسوخة حتى يثبت الناسخ، ومن ثبتت ملكيته لعقار أو غيره فهو ملكه حتى 

 يثبت زواله ببرهان.

 ويتفرع من هذا النوع أصول، منها:

 المنافع اإلباحة واألصل يف المفاسد التحريم:األول: األصل يف 

أن األصل فيما وقع فيه الخالف، ولم يرد فيه دليل يخصه، أو يخص نوعه، إن كان من  أي

د أو الخبيثة أو المفاسفحكمه اإلباحة، وإن كان من األشياء البارة  أو الطيبة األشياء النافعة

واألصل يف هذا  تبى األدلة الشرعية.فحكمه المنع والحظر، وهذا بعد ورود الشرع، وبمق

 .[157]األعراف:( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قوله تعالى: 

  :األصل يف المنافع اإلباحةومن األدلة على أنَّ 
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 . [29]البقرة:( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) قوله تعالى:-1

أن اهلل تبارك وتعالى أخبر بأنه خلق جميع المخلوقات األرضية للعباد  ألن )ما(  وجه الداللة:

 تفيد االختصاص "لكم  "، والالم يف "جميًعا  "موضوعه للعموم، ال سيما وقد أكدت بقوله: 

 فإن معناه: أنه مختص "الثوب لزيد  "على جهة االنتفاع للمخاطبين، بداللة: أنك إذا قلت: 

يلزم من ذلك أن يكون االنتفاع بجميع المخلوقات مأذوًنا فيه شرًعا إال الخارج  بنفعه، وحينئذ

 بدليــل. 

  .[32]األعراف:( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )تعالى:  قال-2

أن هذا االستفهام ليس على حقيقته بل هو لإلنكار، وحينئذ يكون اهلل عز وجل  وجه الداللة:

 النتفاع بها  لمقتبى الالم كما تقدم، وإنكار التحريمقد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا ا

 يقتبي انتفاء التحريم، وإال لم يجز اإلنكار، وإذا انتفت الحرمة تعينت اإلباحة. 

 .[4]المائدة:( ڳ ڱ ڱ ڱ )تعالى:  قال-3

تدل على الطيبات خاصة  بناء على أنها تفيد االختصاص  "لكم  "أن الالم يف  وجه الداللة:

على جهة االنتفاع كما تقدم، وليس المراد بالطيبات هو المباحات، وإال يلزم التكرار، بل 

 .المراد بها ما تستطيعه النفوس  ألن األصل عدم معنى ثالث

 :تحريمال بارومن األدلة على أنَّ األصل يف الم

  ]صحيح: حم[. .«ال ضرر وال ضرار»: --قوله-1

وجه الداللة: أن الحديث يدل على نفي البرر مطلًقا  ألن النكرة يف سياق النفي تعم، وهذا 

النفي ليس وارًدا على إمكان البرر وال وقوعه قطًعا، بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبت 

 .التحريم، وهو المدعى

 ومعناها واضح.. [157]األعراف:( ڈ ڈ ژ) وقوله تعالى:-2
 الثاين: األصل أن دماء المسلمين محرمة.
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 الثالث: األصل أن أموال المسلمين محرمة.

 الرابع: األصل أن أعراض المسلمين محرمة.

كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، »واألصل يف هذه الثالثة الحديث الصحيح: 

 .]م[«. وعرضه

 .ما أصله التحريم فال يستباح بالشكالخامس: األصل يف الفروج الحرمة. وكل 

 السادس: األصل يف التعبدات المنع. 

وهذه الخمسة األخيرة كلها تعود إلى أصل واحد وهو األصل يف المفاسد التحريم وأفردناها 

 لألهمية.

ًعا شرعي، وليس راجاالستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو أنَّ  :ويتبين مما مبى

ذل ر، أو مع ظن انتفاء المغير عند بإلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغي  

 .الجهد يف الطلب

ــَ ــِ   316 ــ   ــَ  ضد   عــ  ــَ َح   اُ  بــِ ـــــ  ــِ ـــــَ  . َواِ يــ  
 

ـــــ ع ِلـــــ   ــــَح َوُي   ـــــ ـ ــــ   ِ  ِبـ ــــ َ ـــــح    ـ َُ ـــــــــ   ال  ــــِ ـ  ـ
ــــ. 317  ــــَ ـ ـــــ ـ ث  ــــِ  َواْلِ  ـ ــــح    ــــ   الـ ـــــ ــــ ع ِ ـ ـ  اِي َوُي  

 
     ِ ِع ِس آ  ِ ا حد َوالشـــــــــــــ  ي  ـــــَ ــــــــــــــــــ   َأ  َبـ

ــــــــــ   ُ . 318  ، َوِرـ ــــــــــ ع ُُ َراِجـ ــــــــــ   َِخـ  َ  َ َوَ ا ا  
 

 
 

ـــَت ـــُي َ ــــــكٌّ َرــــــا ُ ـــــــــِ     ــــــُ  َأ   َ ــــــِ ـــ    ال 
 

ف إلى الترقي من البعيالخالف يف حجية االستصحاب على ثالثة أقوال رتبتها على طريقة 

 األقوى، كاآلتي:

يستوي يف ذلك النفي واإلثبات وعليه بعض الحنابلة، و :ليس بحجة مطلًقا القول األول:

 .وبعض الشافعية والمتكلمين كأبي الحسين البصري

 .وعليه أكثر متأخري الحنفية :حجة يف الدفع ال يف اإلثبات واالستحقاق القول الثاين:
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يكون دلياًل على إبقاء ما كان على ما كان عليه، وال يصلح إلثبات واستحقاق أي: أنه يصلح ل 

حكم به لما لم يكن ثابًتا من قبل، وبعبارة أخرى: االستصحاب ال يصلح لإللزام واإليجاب، 

 .لكنه حجة يدفع بها إلزام الغير واستحقاقه

  المفقود هل يرث ويورث؟ويتبح القول بمثال 

 ين:اختلف يف ذلك على قول

فقده كان حًيا، فيجب اســـتصـــحاب حياته  ألن المفقود قبل  ث  ورَ ه وال ي  غيرَ  ث  ر  يَ  المفقود  -1

ــا، والحي ــه غيره. حتى يظهر خالفه ــالوا إن  يرث غيره، وال يرث ــذين ق ــذهــب ال وهــذا م

 االستصحاب حجة يف الدفع ال يف اإلثبات.

حياته بعد فقده، فال يثبت اإلرث بذلك،  يلزم كونه حًيا قبل فقده ال ألنَّ   ث  رَ وْ وال ي   ث  ر  ال يَ -2

وهذا  األصــــل عدم اإلرث، والعدم األصـــلي ال يحتاج إلى اإلرث. ألنً  وكذلك ال يورث 

 اإلثبات.وحجة يف الدفع  إن االستصحابمذهب الذين قالوا 

ة الشافعي الجمهور من المالكية، وأكثروهو مذهب  القول الثالث: حجة يف الدفع واإلثبات:

وأتباعهما، وهو  واآلمدي، الرازي،والفخر  الغزالي،والحنابلة، وطائفة من الحنفية، واختاره 

 ، وهذا هو القول الراجح.اإلباضيةو قول الظاهرية

زيل الشك ال ي  ]أو كما عبرنا يف البيت:  [.اليقين ال يزول بالشك]وعليه القاعدة الشهيرة: 

 اليقين[.

وجد أحدكم يف بطنه شيًئا فأشكل عليه أخرج  إذا»: --قولهلقول: ومن األدلة على هذا ا 

 حين-وقوله  ]م[.«. ريًحافال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوًتا أو يجد  ال؟منه شيء أم 

وًتا، ال ينصرف حتى يسمع ص»: -شكي إليه أن الرجل ربما خيل إليه أنه يجد الشيء يف الصالة 

 أربًعا؟إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى أثالًثا أم »وقوله:  ]ق[.«. أو يجد ريًحا

إذا ســها أحدكم يف صالته فلم يدر »: وقوله ]م[.«. فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن

ليبن على ف ثالًثا؟فليبن على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم  اثنتين؟واحدة صلى أم 
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. «لمفليبن على ثالث، وليسجد سجدتين قبل أن يس ربًعا؟أاثنتين، فإن لم يدر أثالًثا صلى أم 

وجهنا إلى استصحاب --ووجه الداللة من األحاديث ظاهر  ألن الرسول ت[.-]صحيح

  االستصحاب.ما ثبت أواًل ما لم يتيقن اإلنسان غيره ولم يوجد ما يزيله، وهذا حقيقة 

ـــ  ـــــُ . 319 ـــِ    ُ ـــَ ـــِ   ُ   ـــ  ـــَ  ُِ آخـــِ        ا ِ لـــــَ ال
 

َحا د لـــــِ   عـــــِ َح ا ـــــ  ِي  ـــــــــــــا ـــــِ   بـــــِ ـــــ  لـــــِ ـــــ   ح 
 

االستصحاب آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها يف أي أنَّ 

فإن لم يجده فيأخذ حكمها من ... الكتاب، ثم يف السنة، ثم يف اإلجماع، ثم يف القياس

كان التردد يف زوال الحكم فاألصل بقاؤه، وإن كان استصحاب الحال يف النفي واإلثبات، فإن 

 ا.خاًص لياًل ديف ثبوته فاألصل عدم ثبوته. وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد يف الحادثة 

والحادثة المبحوث عنها ال بد أن تكون ثابتة بدليل، إما دليل العقل أو الشرع، وهذا الدليل  

بقاء الحكم واستمراره، ثم يستفرغ المجتهد وسعه يف لم يدل هو أو غيره من األدلة على 

 .لم يجد، فهنا يلجأ لالستصحابإن البحث عن دليل يغير الحكم عن حالته ف
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 اجملموعة الرابعة: 
ٌ
 ليست والراجح أنها  ما فيها خالف

َ
 لذاتها مصادر

زء أنها جهنا ثالثة مصادر: عمل أهل المدينة وقول الصحابي والتابعي، وحجيتها تعود إلى 

لم يعتبره الجمهور مصدًرا وهو الراجح،  ذلك عداما من السنة أو اعتبرت بموافقة اإلجماع، و

 وتفصيل ذلك كاآلتي:

ة  
َ
ن
ْ
د ي
َ
م
ْ
ل  ال

ْ
 َأه
 
ل
َ
م
َ
: ع
 
ل
َّ
و  اأْلَ

ا  ـــــَ َي أ ـــــِي طَ  ـــــَ . وبَ 320    ُ ح  َي     د قـــــَ
 

وُ   ُــــــَ ُ   ــــــُ ــــــ  اِنَ رــــــِ ــــــ  بــــــَ ُ   ــــــَ   َ  ــــــ    ــــــِ
َت    ـــــ  د . ِ  ــــــــــــُ 321  َت خـــِ ـــِ ُـــُ ـــــ  ع ب ـــَ   

 
ُض َرأ  د   ُــــــــ  ُ  َوَ  َورــــــــَ ا    ــــــــَ  ُر     ــــــــَ

 
ما عرفنا ما " الشافعي:وقديًما قال اإلمام  المدينة،ليس من السهل تحديد المراد بعمل أهل 

بعض  ومع ذلك فإنَّ  .[7/231]األم لإلمام الشافعي  ."رانا نعرفه ما بقيناوما أ   ،تريد بالعمل

أو ما كان --فه بأنه: ما نقله أهل المدينة نقاًل مستمًرا من زمن النبيالباحثين المعاصرين عرَّ 

رأًيا واستدالاًل لهم  أو هو ما اتفق عليه العلماء والفبالء بالمدينة كلهم أو أكثرهم يف زمن 

 ا اختاره المحققونعلى م وهذا التعريف جار   .الصحابة والتابعين، سواء أكان نقاًل أم اجتهاًدا

والذي أقول به إن مالًكا رحمه اهلل إنما »حيث قال:  البر،من أئمة المذهب المالكي كابن عبد 

يحتج يف موطئه وغيره بعمل أهل المدينة يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفبالء ال عمل 

 [.7/222التمهيد] «.العامة السوداء

لم ، ودلياًل قائًما بذاته كسائر األدلةواالحتجاج بعمل أهل المدينة خاص بمالك حيث جعله 

يقل به غيره من المذاهب األخرى، ومما تميز به مالك أنه ينتسب لمذهب قائم وهو الحافظ 

 األمين آلثار ذلك المذهب.

 سمين:عند التحقيق تجد أنَّ عمل أهل المدينة ينقسم إلى ق تحرير محل النزاع:

من قول كالصاع والمد... كنقلهم موضع قبره --ما نقل شرًعا من جهة النبي األول:

ه وصفة صالته من عدد تومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسير
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ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا... أو نقل إقراره عليه السالم لما شاهده منهم ولم ينقل عنه 

 إنكاره. 

  ، ويدرس يف السنة، والجميع مسلم به.حجته تعود إلى أنه جزء من السنةو ،فهذا النوع حجة

فهذا ليس ، أو بمثابة عرف محض اجتهاد طريقالمدينة عن  عملما كان من  :لنوع الثاينا

 بحجة إال عند بعض المالكية. 

ا الجمهور  وذلك وقد خالفوا يف ذلك الجمهور، وهذا الذي نعنيه بقولنا المصادر التي رده

 ألن االجتهاد يختلف واألعراف تختلف، وال إلزام بعرف وال اجتهاد على المخالف.

متوقف على النقل ويف مسائل معدودة، ، وهو إن هذا المصدر غير متجدد وخالصة القول:

نه مالك  .وانتهى بما دوَّ

ستدل عليها بعمل أهل وقد تبين أنَّ مالًكا رحمه اهلل لم ينفرد بمسألة من المسائل التي ا 

 بنوا ذلك على السنة.من المذاهب األخرى المدينة، والذين وافقوه 

 ومن هذه املسائل:

ناًء على بيقرأ المأموم الفاتحة سًرا فيما يسر فيه اإلمام وال يقرأها فيما يجهر فيه عند المالكية. -1

  وأحمد. ةعمل أهل المدينة، وقال به أبو حنيف

كعة وأبي حنيفة. ويف كل ر يتعّوذ يف الصــالة عند مالك، ويتعّوذ يف أّول ركعة عند الشــافعي ال-2

ڱ ں ں )عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة وحجة قول غيره: قول اهلل تعالى: 

  .[98]النحل:( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

وأما يف  القراءةلم يختلف فقهاء األمصــار أن التكبير يف الركعة األولى )من صــالة العيد( قبل -3

ًبا به قال الشافعي. وقال أبو حنيفة القراءة  الركعة الثانية فإن التكبير عند مالك قبل القراءة أي

 يف الركعة الثانية قبل التكبير، والدليل على مذهب مالك عمل أهل المدينة المتصل بذلك.
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شافعي يف -4 ست وثالثون ركعة خالًفا لل صالة التراويح عند المالكية  شرون، ع اقوله: إنهقدر 

ودليل مالك أن ذلك عمل أهل المدينة المتصــــل، وقد قال نافع: لم أدرك الناس إال وهم 

 يقومون بتسع وثالثين. 

ال تندب الزيادة على غسل محل الفرض يف الوضوء عند مالك. وال يقال: قد ثبت يف حديث -5

سالم أنه زاد يف مغسول صفة وضوئه عليه الصالة وال ا الوضوء، ألنا نقول: هذ أبي هريرة يف 

غيره، وما ورد يف --مما انفرد به أبو هريرة ولم يذكره أحد ممن وصــف وضــوء الرســول

ــالم قال:  ــتطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»الصــحيحين من أنه عليه الصــالة والس  .«من اس

مالًكا أو بلغه ولكن عمل أهل المدينة على خالفه، والعمل عندنا  فمحمول على أنه لم يبلغ

 من أصول الفقه. 

قال يف الموطأ: -6 نة،  لذلك بعمل أهل المدي مالك  ث المالكية ذوي األرحام، واحتج  ال يور 

األمر المجتمع عليه الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن األخ »

األم، والعم أخا األب لألم، والخال والجدة أم أبي األم وابنة األخ لألب، واألم  لألم والجد أبا

 . «والعمة والخالة ال يرثون بأرحامهم شيًئا

ت  -7 ما لم يخلق يف المقاثي من البطيخ والقثاء، وله اســـ قال مالك: د  بيع  ل بعمل أهل المدينة 

 أن بيعه إذا بدا صــالحه، حالل جائز. واألمر عندنا يف بيع البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر»

ثم يكون للمشـــتري ما ينبت، حتى ينقطع ثمره، ويهلك. وليس يف ذلك وقت يؤقت. وذلك 

 .[894 /4]الموطأ: .«أن وقته معروف عند الناس
يجب القود يف كســـر اليد والرجل عند المالكية وله اســـتدلوا بعمل أهل المدينة، يقول مالك  -8

 .«ًدا أنه يقاد منه وال يعقلاًل عمْ ْج المجتمع عليه عندنا أن من كســر يًدا أو ر  األمر »رحمه اهلل: 

 [.1287 /5]الموطأ:
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ـو
َ
 االثاني: ق

 
اب ي

َ
ـح
ّ
 اـص

َ  الـــ ـــ  ـــِ 322 رـــِ ـــــ  . رـــَ   لـــَ ـــِ  ا  ـــــِ ِ    رـــُ  
 

هــــــ  ــــــَ   ا رــــــُ ِ رــــــ  ــــــ  ــــــَ هــــــَ ِحيــــــ  رــــــُ  يــــــِ ِ ا بــــــِ  ح 
ـــــــــــــــ.  ِ 323  ْد َ ش     ُرـ ـــــــــــــــ   ح   اَلِ  َ    َ ن   َ  ِ ِ ـ

 
ــَ ــ    ِ  ل ــَ ـــــ  ُــ  بــَ  ــ  ــُ ــ  ُ   ــــــــــُ   ــَ  َــ  ـــــَ د  ــِ   ال

 
حبة  ي قال: الصحابي يف اللغة شتَّق من الص  َبه،: م  حَبًة. َيصَحب ه، َصح   ص 

وآمن به واهتدى بهديه  ،--لقي النبيمن  والتعريف المنتقى يف اصطالح األصوليين أنه: 

 .ومات على اإلسالمتكفي عرًفا ألن يطلق عليه صاحب  مدة

 مؤمنًا به ومات على ذلك.--من رأى النبي وعند المحدثين:

-والسر يف اختالفهم يف المراد بالصحابي أن المحدثين يعنون الصحابي الراوي لحديث النبي

-فكل من رأى النبي ،-- وهو مؤمن به ومات على إسالمه وجب قبول روايته والحكم

 .--بصحة سماعه من رسول اهلل

وقد وجدوا باالستقراء والتتبع أن الذين ثبت لهم ذلك كلهم عدول، فقرروا أنه ال حاجة 

من األعراب --للبحث يف عدالتهم، وأن روايتهم مقبولة، سواء أكانوا ممن الزموا النبي

 .أو ال الذين رأوه مرة واحدة بعد إسالمهم

 األحكام الشرعية وله فقه وأما األصوليون فإنهم يتكلمون عن الصحابي الذي له اجتهاد يف

-، ويمكن تقليده واتباع رأيه، وهذا ال يحصل إال لمن الزم النبي--بكتاب اهلل وسنة رسوله

- فترة طويلة وأخذ عنه وأفاد من علمه وخلقه وسيرته، وأما من رأى النبي-- مرة فإنه ال

 عة، ولذلك ال يمكن أن يقالًها وعلًما يجعله من أهل االجتهاد يف الشريقْ يكتسب بهذه الرؤية ف  

 إنما عرفوا الصحابي الذي وقع الخالف يف حجية قوله. نفاألصوليوإن رأيه حجة، 

ق ل إلينا بسند صحيح عن أحد من أصحاب رسول اهلل :والمقصود بقول الصحابي --ما ن 

من قول أو فتوى، يف حادثة أو قباء، وليس فيها نص  من الكتاب أو السنة، ولم يحصل فيها 
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إجماع من األمة، ويلحق بذلك أيًبا فعل الصحابي الصادر عن اجتهاد  إذ يصح أن يطلق 

  عليه أنه رأيه ومذهبه.

ـَُ 324 ـ ـ ـ   ـ ـاَن َغ ـُ َ ِإن  َل ـ ُل ـ   ـ ـ ـ ـ ـَ  ـ رَ . َ  ـح  ـ  كِ ُر
 

ــ ع   ـــ ـ ــ   ــَ  ُيـ ـــ ـــ ـ ــه  ـــ ـــ ـــ ــُ أ ِ  َ ـ ِ كِ ِ الـ ــ   ـــ ـــ ــَ ـ ـــ ـ  ِ ــا ـــ  َ ـ
ـُي(325  ـ ـَع ـ ـ َ ا( )َ    ـُ  ـا( َأو  )ُأِر ـَ  ـ   ـِه ـَما )ُ   . َل

 
 

ـــــــــــــــــ   د( َ شُ )  يُ ِرـــــــــــــــــ   ِـــــــُ  ي  َ َما ُر   ـــــــَ
ـ326  ـ   ـ ِ . َوُيـ ـ ـ ـ   ـ ـَ  ـ ا َب ـ   ـ ـ ـ ـ ـُع ـ ـَ  ـ ـ   َأج  ـ ـ ـ ع َل  ـ

 
 

ِض َرأ  د  ــــــِ ــــــ ِ   ُــــــ  ل   ــــــِ ــــــَ هــــــُ  َوخــــــُ ــــــ  ــــــُ
 
 
 

ـــــ ُ . 327 ج  ُ ـــــــــــــــَُ ـــــُ ـــــُ  ال   َ ُ ـــــ  ِ  ع َوَبـــــش 
 

ِ  لــَ     َم  ـــــِ َخـــــ  ِف ا    َيُــــــــــ  ــُ ُ  َواِــــــــــ  ـــــَ   ــِ
 
 

أنواعه، ومحل الخالف يف حجية قول الصحابي ال بد من بيان حتى يتم تحرير محل النزاع 

 منها:

ذ يأخالذي الموقوف فهو من قبيل  لالجتهاد وإعمال الرأيال مجال فيه قول الصـــحابي فيما -1

حابي:    فقولحكم المرفوع نا»الصـــ كذا أمر نا»أو  ،«ب هاتين «كذاعن  نهي ما يف معنى    و

ب»الصـــيغتين مثل:  م»و، «كذاعلينا  أ وج  ر  ص لنا يف »، و«أبيح لنا كذا»، و«كذاعلينا  ح  خ  ر 

زم علينا أال نفعل كذا»، و«كذا ت لنا»و، «ع  ق  ، ونحو ذلك من الصـــيغ التي ب ن ي فيها الفعل «و 

سند إلى النبي فكل هذا ،للمجهول سنة، --بمنزلة الم سنة، ويدرس يف ال ، وهو جزء من ال

 على تفصيل  يف ذلك.
 لعدم االتفاق على ضاب  معين يحدد  وكثرةً  ولكن األئمة يختلفون يف مدى االحتجاج به قلةً 

ه. فقد يرى بعبهم أن هذه المسألة مما ال مجال للرأي فيها فيعمل بقول ما ال مجال للرأي في

 الصحابي فيها، ويرى اآلخر أنها مما يدخله االجتهاد فال يعمل بقول الصحابي فيها.

، ويف الغزال بعنز. فقد أخذ  ومن هذا النوع قباء الصحابة يف النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنة 

وليس مما قبي فيه --لتقديرات يدل على أنه مما سمع من النبي األئمة بذلك. وكونه من ا

 باالجتهاد.
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وقد يقول قائل إن تقدير المثل يف جزاء الصيد متروك لالجتهاد فيكون قباؤهم هذا من باب 

 االجتهاد.

اشــتهر ولم يخالفه أحد من الصــحابة  قول الصــحابي من باب اإلجماع الســكوتي، وهو إذا -2

 . ألجل اإلجماع وقد تقدم الكالم على ذلك.حجة وفهصار إجماًعا 

قوالهم لفقيه يتخير من أ، واقول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة، فإنه ليس بحجة-3

   وهذه من مسائل اإلجماع البمني وقد تقدم الكالم عليه.هو أقرب للدليل ما
من الصحابة، وهذا هو  قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف-4

  كاآلتي: اختلف األصوليون يف ذلك على أقوال، وقد محل النزاع
هو و، بل يستوي قول ه مع قول غيره من المجتهدين، قول الصحابي ليس بحجة مطلًقا األول:

وهو مذهب اإلمام مذهب جمهور األصوليين وعامة المتكلمين من األشاعرة والمعتزلة 

أبو و ا عليه أكثر أصحابه، وإليه ذهب اإلمام أحمد بن حنبل يف رواية،الشافعي يف الجديد، وم

 ومنوابن الحاجب،  الباجي،الحسن الكرخي من الحنفية، وبعض المالكية كأبي الوليد 

 .األصوليين المحققين الغزالي واآلمدي وابن السبكي والسيوطي والشوكاين...

الحنفية، وهو المشهور من مذهب اإلمام  ، وهو مذهب أكثرقول الصحابي حجة مطلًقاالثاين: 

 واختيار جمع من أصحابه.  أحمد،ومذهب  الشافعي يف القديم، ورواية عن اإلمام  مالك،

يف الفبل والعلم كمعاذ وابن عباس وابن مسعود حجة  قول الخلفاء األربعة وأمثالهمالثالث: 

 دون غيرهم.

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي »: --  لقوله الرابع: قول الخلفاء الراشدين

 ]صحيح: حم[.«. عبوا عليها بالنواجذ

اقتدوا » :--لقوله  دون غيرهما قول أبي بكر حجة، وقول عمر حجة فق  الخامس:

 ]حسن: حم[. .«باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

 السادس: قول الذين لم يخوضوا يف الفتنة حجة، وإال فال.
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 قول البدريين وما قبلهم. السابع:

 قول أبي بكر وعمر وعثمان حجة دون غيرهم. الثامن:

 قول الصحابي حجة إن وافق القياس وإال فال. التاسع:

 القياس وإال فال. خالفقول الصحابي حجة إن  العاشر:

 إلى غير ذلك من األقوال كالعشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان، وما قبل الفتح.

نه ال أحَد من البشر قوله حجة إال المعصوم، وبناًء عليه قول الصحابي الناجم إ والتحقيق: 

 عن محض االجتهاد ليس بحجة.

والذين قالوا إنه حجة، ففي التحقيق والتتبع للمسائل التي اتكأوا عليها تجدها أنها راجعة إلى  

 نة واإلجماع.النوع األول والثاين من األنواع األربعة لقول الصحابي، وهي جزء من الس
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 الثالث: مذهب ما دون الصحابي
ـــ. رِ 328 ــــ لَ ـ َِ َأو  ـــ   َ ا ـــ  ُ و  َ ـ ـــُ  َ  ُيع  ـ ـــ َ ـ ــــ  َ ُ  ـ

 
ا د  ِ   عــِ سد َأو  ِإرـــــَ ا ــِ ُ  ــــــــــــــــــــكــَ ـــــَ َ شـــــــــــَ     الــ 

 
سلًما ومات على ذلك يمن لقي الصحابهو  التابعي:  .م 

ال أقوومعنى البيت إذا كان قول الصحابي بمحض االجتهاد ليس بحجة فمن باب األولى 

وهذا مما ال خالف فيه إال ما فهم فهًما غير صحيح أنَّ أحمد يقول حجة بالتابعين ليست 

ه مت من قوله: بحجية مذهب التابعي، وهذه الرواية  يكاد يجيء شيء عن التابعين إال  ال»ف 

  يمكن حمله على مراسيل التابعين.و، «الصحابةيوجد عن 

فإن لم يكن فعن الصحابة فإن لم يكن فعن --ما كان عن النبي ي نظر»عنه أيًبا:  ونقل

ه «التابعين  ذلك بعض  لكن المشهور عنه ما يوافق فيه الجمهور، وهو عدم الحجية  لذلك وجَّ

 [.8/3813 يالتحبير للمرداو]ينظر  .إجماعهمعلى بأنه محمول  الحنابلة

م مذهب أو فرقة أو جماعة، ال من أهل البيت وال وكذلك ال يحتج بمن هو دون التابعي كإما

ل غيرهم، وال يقدم قول أحد على أحد إال من قدمه الدليل من الكتاب والسنة وما اعتبره أه

 الكتاب والسنة.

نة قبل غيرهم  ولعلك تلحظ هنا االنحراف الذي وقع فيه الكثير من المسلمين من أهل الس

حيث احتجوا بأقوال األشخاص وأعمالهم من حيث ال يشعرون، فالسلفية  جعلوا أعمال 

السلف وأقوالهم حجة  وهي ليست بحجة، وجعلوها سنة  وهي ليست بسنة، وإنما السنة 

 وأفعاله وتقريراته ال أعمال السلف وال أقوالهم. --هي أقوال النبي

مال أئمة المذاهب يف التحليل والتحريم، ونزلوها منزلة والمتمذهبة احتجوا بأقوال وأع

الوحي المعصوم، وإن لم يتفوهوا بهذا، فلحن استداللهم وفحوى احتجاجهم هو أقوال 

وأعمال األشخاص حتى انتسبوا إليهم يف التحليل والتحريم يحلون ما أحله المذهب 

المذاهب  يف عنوان كتابويحرمون ما حرمه، وسنوضح ما يف هذا من انحراف يف نهاية ال

 .الفقهية َمظ نَّة لمعرفة األحكام
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وأصحاب الكالم من الماتريدية جعلوا السني من يتبع طريقتهم، وأهل السنة عندهم هم أتباع 

وأفعاله وتقريراته، ال --هي أقوال النبي-كما علمت-أبي منصور الماتريدي. والسنة 

 أعمال الماتريدي وال أقواله.

-واألشاعرة، جعلوا السني من يتبع طريقتهم، وأهل السنة عندهم هم أتباع األشعري. والسنة 

 وأفعاله وتقريراته، ال أعمال األشعري وال أقواله.--هي أقوال النبي-كما علمت

من حصر السني يف اّتباع أربعة أشخاص أحمد بن حنبل وابن تيمية -كبعض السلفية-ومنهم

وتلميذه ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب النجدي، وأهل السنة عندهم هم أتباعهم. والسنة 

 وأفعاله وتقريراته، ال أعمال هؤالء وال أقوالهم.--هي أقوال النبي-كما علمت–

يَّة من أهل 
ق  التصوف جعلوا شيخ الطريقة الحجة، والمسلَك الوحيد الذي يوصل إلى والط ر 

اهلل، فَتشظَّْت إلى طرق كثيرة يصعب حصرها، وكل طريقة تتسمى باسم شيخ الطريقة، ووصل 

 ... وبدعنيف المقبوري دواالعتقا ةبهم االنحراف إلى الشرك الصريح كالسحر والشعوذ

 متعددة، وهكذا شأن متبعي األشخاص. 

لمعتزلة قدموا عقوَل أشخاص  على الوحي، واتبعوها فبلوا وأضلوا كثيًرا، وتفرقوا إلى وا

 فرق متعددة، كل فرق تنتسب إلى الشخص الذي تتبعه.

مة أئ الذين حسموا المسألة وصرحوا بأنهم يتبعونبفرقهم المتعددة فباًل عن الشيعة 

ويعتقدون فيهم العصمة، وغالوا  معصومين، وكل فرقة منهم لها إمام أو أئمة، يحتجون بهم،

ا شديًدا وهم أحياء، وأشركوا عند قبورهم وهم أموات، فلم ت عَبْد غلوً  وساللتهم يف الهاشميين

بد الهاشميون من قبل الشيعة والصوفية ومن العوام الذين انحرفوا  أسرة من دون اهلل كما ع 

 بسببهم.

متفاوتة  بسبب جعل األشخاص حجة وكل هذا انحراف خطير وقعت فيه هذه األمة بنسب 

يف االحتجاج واالستدالل والعمل واالعتقاد، وال بد أن تعود األمور إلى نصابها من اتباع 

 الوحي، مهما طال هذا االنحراف أو قصر.
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ا ِ   يد َأو  ُرَؤ  الـــــ  ـــــَ ـــــَ ِض بـــــَ ـــــ  ُـــــ   َورـــــَ
 

 أي ردَّ العلماء من أهل الحق استناًدا على الوحي أن يكون من مصادر األحكام، اآلتي:

الكشف يف اللغة: رفع الحجاب، ويف االصطالح هو: االطالع على ما وراء الحجاب من 

 المعاين الغيبية، واألمور الحقيقية وجوًدا أو شهوًدا. 

، لعبادةامصدًرا وثيًقا للعلوم والمعارف، بل تحقيق غاية ويجعلونه الصوفية عليه ويعتمد 

 من األمور الشرعية والكونية منها: ويدخل تحت الكشف الصويف جملة  

 ويقصدون به األخذ عنه يقظًة أو مناًما.: --النبي-1

أحكاًما شـــرعية  قد كثرت حكايتهم عن لقياه، واألخذ عنهولخبـــر عليه الصـــالة الســـالم: ا-2

 وعلوًما دينية، وكذلك األوراد، واألذكار والمناقب.

الهواتف: من ســـماع الخطاب من اهلل تعالى، أو من المالئكة، أو الجن الصـــالح، أو من أحد -3

 األولياء، أو الخبر، أو إبليس، سواء كان مناًما أو يقظًة أو يف حالة بينهما بواسطة األذن.

عالم العلوي، وجوالإلســـراءات والمعاريج: ويقا-4 ها عروج روح الولي إلى ال ها نصــــدون ب

 هناك، واإلتيان منه بشتى العلوم واألسرار.

عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب  الكشفوهو الكشف الحسي: -5

 وعين البصر.

 ر. وع. يقال: ألهمه اهلل، واستلهم اهلل الصباإللهام لغة: ما يلقى يف الر  

وعند األصوليين: ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به، من غير استدالل بآية أو نظر يف 

 .حجة
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  .بإطالق طوائف من المتكل مين والصوفية والجبرية إلى حجيته وذهب

لنبي الصويف فوق مقام االولي مقام  الصوفية من اهلل تعالى مباشرة، وبه جعل كان اإللهام سواءً 

ه ب ك الذي يوحيلَ يأخذ العلم مباشرة عن اهلل تعالى حيث أخذه المَ  أن الولي حيث يعتقدون

 أو الرسول. إلى النبي

ة أصاًل  وليس داخاًل يف األدلة الشرعية،  والذي عليه الجمهور من األصوليين أنه ليس بحجَّ

ه قد يعمل بولكن قد َيعمل به المجتهد  استئناًسا عند فقد األدلَّة واالضطرار إلى العمل، كما 

المستفتي عند اختالف المفتين، وتعارض األقوال عنده، وعدم قدرته على التمييز، فالمنفي 

هنا هو أن يكون دلياًل شرعًيا أو حجة ملزمة. والمراد بعدم الحجية يف غير األنبياء عليهم 

  همرالسالم، ألن اإللهام يف حق األنبياء من جملة طرق الوحي، فيكون حجة يف حقهم دون غي

مدار حجية اإللهام إفتاء القلب، وصحة التمسك به على وجود العصمة وهي غير وألن 

 .--متحققة ألحد بعد النبي

ْجر، الَجْمع، الَحْبس، التثبت يف األمور، العقل   يف اللغة ي طلق على معان  متعددة من أهمها: الح 

 التميز، الَفْهم الَمْسك، الملجأ.

 ،الخطاب فهم ومحل ،وحامل األمانة ، وتمييز الموجودات،هو آلة الفهم :يف االصطالحو

مرة، وورد  48. وقد ورد يف القرآن بلفظ المبارع أشرف صفات اإلنسانهو والتكليف و

ْجر( مرة، كل ذلك لما له من  16بالجمع )ألباب(  مرة، وورد بلفظ )النهى( مرتين، وبلفظ )ح 

 من الحيوانات. أهمية يتميز بها اإلنسان عن غيره

 حجيته:

إن " :، وانفردوا بقولهموالظاهرية اإلمامية والزيدية المعتزلة والشيعةبجعله مصدًرا انفرد 

 ."العقل يرتَّب الثواب والعقاب على الَحَسن والقبيح
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وهذا االنفراد جعلهم ينحرفون بالعقل عن مساره الصحيح الذي يجب أن يوضع فيه، ونشأ 

بيرة صادمت العقيدة وخالفت الشريعة، حتى أوجد ذلك َنْفرًة يف عن ذلك شطحات فكرية ك

ومن اجتهادات  القلوب من منهج المعتزلة من جهة، ومن منهج الشيعة من جهة أخرى.

 الظاهرية من جهة ثالثة...

 ونجمل الخالصة حول العقل يف نقاط:

ْبحها، ويرتبون على -1 ــياء وق  ن األش ــْ س ، ذلك الثواب والعقابالمعتزلة يقرون بإدراك العقل لح 

 كما يقدمون العقل على الشرع تقديم األصل على الفرع.

ن األشـــياء وقبحها، ومرادهم من ذلك َنْفي  أن يكون ا-2 ســـْ ألشــــاعرة ينكرون إدراك العقل لح 

 .الثواب والعقاب ثابتين بالعقل
فة العقل عندهم فْهم  مر -3 ياس، ووظي كارهم الق ية يثبتون حجج العقول رغم إن ظاهر اد اهلل ال

 تعالى من األوامر والنواهي، دون أن يملك تحريًما أو تحلياًل أو تدخاًل فيما ال مجال له فيه.

سبياًل إلى معرفة حجية القرآن ودالئل األخبار، ووافقوا -4 شيعة يجعلون العقل حجة باطنة، و ال

 المعتزلة على ترتيب الثواب والعقاب بالعقل.

ثواب والعقاب ثابتان بالشـــرع ال بالعقل، والعقل ال يحســـن ويقبح، وال يف اإلســـالمالعقل -5

يهتدي إلى تفاصيل النافع والبار إال بالشرع، وال يوجد يف الواقع تعارض بين صريح العقل 

 وصحيح النقل.

ريع القياس تش الفارق بين القياس وحجة العقل عند منكري القياس من الظاهرية والشيعة: أنَّ -6

ْدق المخبر يف خبره حتى يحصــــل برد من غير إذن إلهي والحجة  العقلية طريق إلثبات صــــ 

 اليقين باتباعه.

يف كون العقل حجة يف أهل الحديث ال خالف بين المعتزلة واألشــاعرة والظاهرية والشــيعة و-7

و هيف هذا الكتاب وواســتداللنا به هنا  إدراك المدركات العقلية، بل الجميع متفق على ذلك.

 يف األحكام. ي هنا هو أن يكون دلياًل شرعًيا أو حجة ملزمةالمنفو .من هذا القبيل
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انفراد المعتزلة والشــيعة عن األشــاعرة والظاهرية وأهل الحديث حين رتَّبوا الثواب والعقاب -8

بحها. ْسن األشياء وق   على مجرد إدراك العقل لح 
طريق لفهم : إنَّ المصدَر هو ما يؤخذ منه األحكام، والعقل ليس كذلك بل هو وكما قلنا

األحكام، وآلة لإلدراك، وهو مناط التكليف، وهو الوسيلة الوحيدة لفهم التشريع، فمن الخل  

جعل الوسيلة  والطريق  واآللة  المادَة التي يستمد منها  ولو كان األمر كذلك فكل إنسان لديه 

ع ومجتهد ومادة تشريعية، وهذا من الخل  نسأل اهلل السالمة.   عقل فهو مشر 

ْؤَيا وهي ما يراه اإلنسان يف منامه.  الرؤى: جمع ر 

الصوفية، وهذا المصدر عندهم ال يتطرق إليه شك  بل هو من بعض عند  تلق   مصدر  وهي 

 .بنوا عليه كثيًرا من عقائدهم الباطلة وقداألمور اليقينية، والعقائد الراسخة، 

-كروا يف تراجمهم أنهم رأوا اهلل، ورأوا الرسولوكثير ممن كتب منهم يف تراجم الصوفية ذ 

-بكذا أو نهاهم عن كذا، وهذا أمر ال ينكره أحد منهم. وأمرهم 

 :ونجمل خالصة القول يف الرؤى المنامية كاآلتي

 أن الرؤيا ليست مصدًرا للتلقي والتشريع لما يلي: -1

 أن الرؤى منقسمة إلى رحماين ونفساين وشيطاين، والتمييز بينها مشكل. -أ

 باطل.  وهذا--يلزم من القول بحجية الرؤى تجديد الوحي بعد النبي-ب
ويلزم منه أن الدين لم يكتمل  ألن الرؤيا بمثابة األدلة األصـــلية وتشـــريع ال محدود، -ت

، مما كان مدخاًل كبيًرا من مداخل ولهذا أضــــافوا بواســـطته كثيًرا من العبادات التوقيفية

شفة لما يف  البدعة. فهي ليست كالمصادر االجتهادية التبعية التي يعمل بها كأدلة تبعية كا

 الكتاب السنة.

 أن النائم ليس من أهل البب  والتحمل للرواية.-ث
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خالف ما وهو إنها بســـبب األخالط، وكلها خياالت باطلة،  والفالســـفة المعتزلةالرؤى عند -2

 لت عليه النصوص.د
قد جاء يف كتاب اهلل الحكيم آيات و عبارة عن أمثال مبـــروبة للرائي، المحققينالرؤى عند -3

كثيرة تبين حقيقة الرؤى، وأنها بالنســـبة لألنبياء وحي، بل إن اهلل جعل معجزة نبيه يوســـف 

 عليه السالم تأويل الرؤيا. 

 رؤيته لربه عز وجل يف المنام، أو أحاديث كثيرة يف شأن الرؤى سواء يف--جاء عن النبيو

بيان أن رؤيا األنبياء وحي، وبيانه أن رؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة، أو ذكره لآلداب، 

-وسؤال أصحابه عن الرؤيا كثيًرا وتفسيره لكثير من رؤى أصحابه، وكثرة الرؤى التي رآها

-وهي من المبشرات.  

علماء الحديث اهتموا بتلك األحاديث فصنفوا لها الكتب واألبواب، ووضعوا العناوين  أنَّ و

 لألبواب التي تبين أحكام الرؤى وحقيقتها وعالقتها بالنبوة. 

 وجفاء وانشغال بعبهم بها بين غلو، أن الرؤى لها أهمية يف حياة الناس، لكثرة وقوعهاو

دقها لكون ص-بالرؤىغلون اهتمام الناس وكيف أن بعض المغرضين يست وتفري ،وإفراط 

 .مجالباطلهم من هذا ال فينشرون-من أشراط الساعة الصغرى

 

 
 
 

  



 

 302 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
اب
َ
ب
ْ
: ال

 
الث

َّ
  الث

 
ق
 
ر
 
  ط

َ
ب
ْ
ت ن
ْ
س  اط  اال 

 
 

 اللغوية. األصولية القواعد األول: الطريق

 المقاصدية. القواعد الثاني: الطريق

 األدلة. تعارض قواعد الثالث: الطريق
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ـ   ُ  .330 ُُ ـ ـَما ُ  َِ  َ ـ ـا ـَ  ـ  ـَ اِبـحِ  َ ـال   ِ ــ    ال 
 

ــــرِ   ـــــ ــــُلةَ     ـ ــــاُرضد  ، د ـ ـــــ ــــَعـ ــــاِ   ،َ ـ ــــَ ـ ــــَرـ ــــحِ ـ  ـ
 

 ،األحكام ذهه مصادر على الثاين الباب ويف بها، يتعلق وما األحكام على األول الباب يف فناتعرَّ 

 تهجعل وقد بها، يحتج التي مصادرها من األحكام اطباستن لطرق معقود   النظم من الباب وهذ

 كاآلتي: ثالثة، اطرقً 

 اللغوية. األصولية القواعد األول: الطريق

 المقاصدية. القواعد الثاين: الطريق

 األدلة. تعارض قواعد الثالث: الطريق

 وليةاألص القاعدة من فكل الخصائص، بعض يف الثاين الطريق مع يشترك األول فالطريق

 استنباط يف للمجتهدين ومرشدة وشرعية، وكلية، ومجردة، عامة، والمقاصدية اللغوية

 .األحكام

 من المقاصدية وأما اللفظ من العموم استفادت اللغوية األصولية القاعدة أنَّ  يف ويفترقان

 فهي أللفاظا تتناوله ما على مقتصرة اللغوية وكلية للتشريع، الكلي شبه أو الكلي االستقراء

 نم بمحيطه عالقته عن النظر بغض باللفظ متعلق الحكم استنباط أي جزئي، اجتهاد

 يأتي فيما ذلك وسنوضح كلي، مقصد لتحقيق تنتظم كلها فهي المقاصدية بخالف النصوص،

 .اهلل شاء إن معنا

 أماو محض، استداللي منهج فهي العربية، اللغة من مأخوذة اللغوية األصولية القاعدة وكذلك

 التشريع. من الشارع أرادها التي الغايات من مأخوذة فهي المقاصدية القاعدة

 عند عليها مةومقدَّ  القواعد من غيرها على حاكمة المقاصدية فالقاعدة القوة جهة ومن

 وغايات أهداف لتحقيق ووسائل أدوات إال هي ما الفقهية أو اللغوية القواعد ألنَّ  التعارض 

 التشريع.
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 َعْظم   َكَكْسر   اْلَمي ت   َعْظم   َكْسر  » :--النبي قول عائشة حديث من السنة يف صح :فمثاًل 

 لتشريحا إن يقول اللغوية األصولية القواعد األول: الطريق من النظرب اكتفى نمَ ف ]د[. .«اْلَحي  

 بل جائز قال مقاصدية جهة   من نظر ومن للنص، لمخالفته وذلك حرام التعليمي الطبي

 ،يكل مقصد وهو الحية النفوس على الحفاظ يف الشارع قصد على للحصول ذلك مطلوب

 لطريقا فيقدم نفس،بال الرتباطهما والنسل العقل وهي ،أخرى مقاصد على الحفاظ عنه ينتج

  .حاجة بال الكسر على الحديث ويحمل الثاين

 المجتهد نظرة من ناتجة إال تكون ما وعادةً -الطرق هذه يف أو األدلة بين تعارض حدث ولو 

 التعارض قواعد وهو-اإلشكال هذا من للخروج-الثالث الطريق معك فيأتي-القاصرة

 التوفيق: وباهلل التفاصيل وإليك والترجيح.

  



 

 305 

 

 

 
 
ق
ْ
ر ي
َّ
: الط

 
ل
َّ
  اأَلو

 
اع د

َ
و
َ
ق
ْ
  ال

 
ة
َّ
لي
ْ
و
 
ص : اأْل 

 
ة
َّ
و ي
َ
غ
ُّ
 الل

 وفروع أقسام عالقة كل تحت عالقات أربع على-بالمعنى اللفظ عالقة على-جار   وهو

  كاآلتي: ،اأحيانً 
ــنْ  :أواًل  ـــْفـــــظ   َوْضــع   َحـْيــث   م  ــْلــَمــْعــنَــى: اللَّ  لـ 

 الخاص. (1)

 الخاص: فروع 

 والمقيد. المطلق أ. 

. ب.   اأْلَْمـــــــر 
. ت.   النَّــــــــْهــــي 
(2) .  اْلــَعــام 
 : ـْيـــص   َفــْرع   .اْلـــَعــــــام   َتــــْخـــص 

 : . َأْنــــَواع   َفــْرع   الـــَعــــام 
3) . ـــْشــــَتـــَرك   اْلـــم 
 :  اْلحريف. المشترك َفــْرع 

نْ  :اثانيً  ـْفـظ   اْست ْعـَمال   َحْيث   م   اْلَمْعـنَى: ف يْ  اللَّ

 .الحقيقة.1

 .المجاز.2
3. ر ْيح   .الصَّ
ــــنَـــــاَيــــة .4  .اْلــــكـ 

نْ  :اثالثً  ـــْفـــظ   َداَلَلة   َحــْيث   م   اْلـــَمـــْعــنَـى: َعَلى اللَّ

ـــح   )أ( 
: َواض  اَلَلــة   الــــدَّ
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ر.1   .الـظَّــاه 

2.  .الــنَّـــص 

 : . َفــْرع  ْيل   التَّْأو 
3. ـــر  ــَفــسَّ  .اْلـــم 
4. ــــْحـــَكـــم   .اْلـــم 

ــح   َغـــْيـر   )ب( : َواض  اَلَلـــة    الــــدَّ

1. ـــــــــــــــي 
 .الَخف 

2. ــل  ـــْشــــكـ   .اْلــم 
3. ــــْجــــَمــــل   .اْلــــــم 
ـــَتـــَشـــاب ه .4  .اْلـــم 

نْ  :ارابعً  ق   َحْيـث   م  ـر  ـــْفـــظ   َداَلَلة   ط   اْلـــَمـْعــــنَـى َعلى اللَّ

 العبارة. داللة .1

 اإلشارة. داللة .2

 : د   َفْرع  َشاَرة . َداَلَلة   اْست ْنَباط   ف يْ  َقَواع   اإْل 

. داللة .3 ــَواَفـــَقـــة    اْلم 
. َداَلَلـــة   .4  ـــبـــاء   االْقــــتـ 

. داللة .5  ــَخــاَلــَفـــة   اْلــم 
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َ ع َ   َأ ـــــَ 331 ال  اِع  ـــــِ َل  ـــــَ ُ  ا       . َبَتقـــــَ
 

ح  يــــَ   ِف قـــــَ ي  الــــ  ُــــــــــــُ   عـــــَ   لـــــُ  َ ي  َأر  ــــَ
َ ــــــاُ  َوالــــــح  َلـــــــــ ُ 332  ِ ع   ِ ــــــ ع َواِ   . َوض 

 
ا( لَ   اُؤ ـــــَ ا َخ ـــــَ ُيهـــــَ ــــــــــــــــــ   ـ   ُ  ـــــ   ِ    )ُوضـــــــــُ

ـــافٌّ 333  ــــ ـ َِ ك  . َ  ـــَُ ــــ ــــ ــــ َ ـ ـــا ٌّ َوُرش  ــــ ــــ ــــ  َوَبـ
 

َ ك    َِ ـــُ  ع َقح   ــــ ـــ د ُثل  َيـ ـ ـــاُ  َوض  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  َأق َ ـ
َ ـا334  ـَ َُ ـ ـ ـاِ  اق  ـ َ َ ـ ـَ  ال  ــ ع َرـ ـ ـ ـ ـ ـَ  ـ   ـ ـ ـ ـِ  ـ ـ  .َيـ

 
ــا    ـــ ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ــَ اَ ـ ــ ع َ ـ ـــ ـــ ـــ ــَ اَ ـ ـــ ـــ ـــ ــُ  ِلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ُُ   ُِ ــ ـــ ـــ  َ ـ

ــــ   َوال  335  ـُع َوال   ُُ ــــ َ ــــ ُ ــــ. َوَظــــاِ ـــــــــــ    
 

ـــُسِ   ــــ ـــَ ـ ــــ ــــ ـــ د ُ ـ ــــ ــــ ـــَ اِضـ ــــ ـــلعَ ِلـ ــــ ــــ ـــَشـ ــــ ـ  ُ ـــ ــــ  رُ َوُرـ
يُ 336  كـــــِ يع َوُرشــــــــــ  ِــَ ــِ   رــُ ــ  ـــــَ ل  الــ   . ثــُ

 
ا ـــــِ   ـــــــــــــــــــَ شـــــــــــــَ ـ ــَ ـــــِ  ع رــُ ــ   ــَ  َح ـــــا   عـــــ  ــَ  يُ َو 

ـــِ ـــــــــ  ـــ   337  ــــــَشـــ   ــــــِ  ال  ـــ ِس َِ َ َو  . ِلــــــَُابـــ د
 

ــــــــ      ِبــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــاَرْ  ِإَ ــــــــــــــــــــاَرْ  َخــــــــــــِ ــــــــ  
ِ  َأِو  ــــِ . 338  ُه      َ َبِ  ال   ااِ ق ِ ىــــــــــــَ وَ   

 
ــــــُ َهــــــا ُرَُ  ــــــحع َلــــــ ــــــا  ــــــــــــ   ُِ  َى ــــــرَ  َ ــــــ  

 
 
 

 تفريعاته: بكل الطريق هذا معالم رسم فيها تم مقدمة، عن عبارة األبيات هذه

 اللغوية: األصولية القواعد :أواًل 

 لغة يبأسال من مستفادة ودالالتها، والسنة الكتاب بألفاظ متعلقة لغوية قواعد عن عبارة هي

  الشرعية. األحكام إلى التوصل على المجتهد تساعد العرب

 أقسامها:

 هي: أقسام، أربعة على واقعة بالمعنى اللفظ عالقة

 أو ،امً عا اوضعً  أو ،ااًص خ اوضعً  :اموضوعً  اللفظ يكون أن إما وبهذا للمعنى، اللفظ وضع-1

  والمشترك. والعام الخاص فينتج .امشتركً  اوضعً 
 له ضعو فيما اللفظ يستعمل نأ إما وبهذا غيره، يف أو له وضع الذي معناه يف اللفظ استعمال-2

 ،ريحالص فهو فيه استعماله لكثرة اللفظ من المراد ظهر وإن .المجاز فهو لم وإن الحقيقة فهو

 الكناية.ف االستعمال بحسب المعنى استتر وإن

 النص، الظاهر، :الوضوح حيث فمن والخفاء، الوضوح حيث من معناه على اللفظ داللة-3

 والمتشابه. ،المشكل المجمل، الخفي، :الخفاء جهة من ويقابلها المحكم، المفسر،
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 ممفهو أو إشارته، وأ النص، عبارة :طريق عن ذلك ويكون المعنى، على اللفظ داللة كيفية-4

 .المخالفة مفهوم أو النص، ءاقتبا وأ الموافقة،
َهـا) قوله: ْيل  ــب   َتْفـص  ــَرتَّ  (.َمَبى َكـما م 

 أنَّ  ذلكو السليم  المنطقي الترتيب ألنه أجملناه  الذي الترتيب هذا بنفس شرحها سيتم أي

 خفية، أو واضحة إما معناه على داللته يف ينظر استعماله وبعد يستعمل، ثم أواًل  يوضع اللفظ

 يهيقتب مما كان أو إشارته، من أو العبارة بنفس إما المعنى على اللفظ دلَّ  كيف ذلك وبعد

 بنوعيه. المفهوم وهو اللفظ محل عكس باب من كان أو المعنى ميستقي حتى النص

 اهلل. توفيق بعد التفاصيل وإليك
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 للمعىن اللفظ وضع األول: القسم

 لـخـاصا [1]
يِس َل   د قــــَ 339 َ ِ كــــُ افٌّ  ح  ُوضـــــــــ   . َوخــــَ

 
ـــــِ   ُِ د حد رـــــُ َ ايـــــِ ل ـــــَ ـــــ   لـــــِ    ،  ـــــُ ـــــ   ق ـــــ   ع  رـــــَ

ـــــــشِ 340  ــــــــ ـــــــ   ال   ُ  ِإن     . َلـ ـــــــاَغ ِ ـ ـ    ِو يِ َِ
 

ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــُ  َــ   ـ ــِ ـــــ  ُــَ ل َ ىـــــــــــَ  الـــــح  ــ  ــِ ــُ   يِ ُ  ل
ـــــَ ـــــ. 341  ـــــِ ـــــ   ا ِ ال  ُلــــــــــ   ْد َأو    ِ َ ِ   ُي َ ـــــا

 
َ  ُــــــــــــِ ـــــَ   ـــِ   ا   ـــ ـــــ   ِو ـــــِي   ـــِ  ُ  ل ـــ  ـــ  ـــَ    ِ َوال

 

 أحد. فيه يشاركه ال به دفر  أ   أي: بكذا( صَّ خ   )فالن يقال: التفرد، عن عبارة لغة:

ض   لفظ   :اواصطالًح  ، عو   .واحًدا وضًعا محصور   لكثير   أو لواحد 

ـط عْ  َمـْعـنًى) قوله:  قطعية. معناه على الخاص ةدالل أي (ق 

 .به اختص واحد معنى غير يحتمل ال لفظ أنه وذلك

 عنىم إلى له الموضوع معناه غير إلى به ويصار تأويله، ساغ إذا التأويل: يدخله الخاص لكنَّ 

 كاةز حديث يف الوارد الشاة لفظ حمل من الحنفية إليه ذهب ما ومثاله الدليل، يقتبيه آخر

 فعن من الزكاة تشريع من الشارع مقصد ةظمالح ودليلهم القيمة، على-سيأتي الذي-الغنم

 أكثر به أخذت ما وهو قيمتها، أو اعينً  الشاة بإخراج يتحقق وهذا حاجتهم، وسد الفقراء

 .احاليً  الفقهية المجامع

 دخله.ي ال التأويل يقبل ال وما واألنصبة فاألعداد، التأويل، يقبل الخاص أنواع كل وليس

ح يبي نه آخر دليل إلى يحتاج ال كذلك الخاّص  لفظالو  ي حتاج اإنم البيان ألن منه  المراد ويوض 

 دأري فيما قطعي   معناه  على الداللة واضح والخاص   المعنى  اتباح وعدم اإلجمال، عند إليه

 بياًنا. يحتمل فال ثمَّ  ومن غموًضا، يحتمل ال له 

ـــــَ اِيــــحُ 342 ــــــــــَ اُبـُ  َثــــتَثــ عَ َ ــــال   . َأ  
 

ــاَ    ـــ ـــ ــَتِ َ )َجـ ـــ ـــ ـ َب  ــا   ِ ، َلـ َع   ــُح(ِ ال  ـــ ـــ ـــ ــاِلـ ـــ ـــ  َخـ
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 ()اْل  ـــــــــانِ  حع ِ ال    ِ  َلــــــــــــــــــ. َوَوايِ 343
 

ـــــــــــــــــــــحع   ال   َوَواِيـ َُ     ِ  ــــِ َ اِن(ِف َلــــــــــــــــــ)ال     
 344  ِ ـــــــــ   ، َلارِ ُل . َلـــــــــَما ا َب   يُ َرع   َحا ِ ا  

 
ا ِ َ ـــــــ    َُا ِ   هـــــــَ َ ـــــــ  َرُْ ا   ُـــــــــــــــ    ُ  رـــــــَ

 
 معين بعدد حصر دون والشمول االستغراق على يدلل وضع إذا العرب لسان يف اللفظ إن قلنا

ا  يسمى  ثيرك على أو االنفراد، سبيل على واحد معنى على ليدل المقابل يف يطلق وقد عامًّ

ا يسمىف محصور  أقسام: خمسة إلى ينقسم فهو كذلك، الخاص أنَّ  دام وما ،خاصًّ
 الواحد :اأيًب  له ويقال كزيد. معين شخص على دل واحد لفظ هوو بالعين: الواحد-1

 الشخص.ب
 انفكت وإذا منفكة، أي متعددة جهات له لكن أفراد له ليس كان وإن الخاص من النوع وهذا

 بالماء كالوضوء :جهتين من اواجبً  احرامً  بالعين الواحد يكونف ،األحكام تعددت الجهة

 الةوالص الوضوء نم   فكل   المنهوبة... والمالبس المغصوبة، األرض يف والصالة المسروق،

 متغايرتان: جهتان له

 .- بها واألمر الصالةو الوضوء وهو- الفعل مطلوب الجهتين إحدى

 .امغصوبً  أو ،امسروقً  كونه وهو- الترك مطلوب األخرى والجهة

 يمكن الف ،بالعين الواحد على األحكام تتعدد أن ويمتنع يستحيل فإنه الجهة تتعدد لم إذا أما

 اليوم الظهر صالة صل" قال: لو كما واحدة، جهة من صيةومع طاعة اواجبً  احرامً  يكون أن

  فيمتنع. اليوم. تصم وال اليوم صم قال: لو ومثله اليوم. الظهر صالة تصل وال

 يف متفقين كثيرين على دل ما والنوع: ،اإلنسانك نوع على دل واحد لفظ هوو :بالنوع الواحد-2

 شامل هوو ية.اإلنسان يف ويستوون ويتفقون إنسان، كل فيه يدخل إنسان فلفظ الحقائق.

 بالعين. للواحد
 الخارج يف أفراد لهما كان إنو حتى-اواحًد  معنى تناوال ألنهما الخاص  من بعده والذي وهذا

 واحدة. حقيقة على دال منهما كل حيوان أو إنسان فلفظ-ذلك يهم   فال
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 بعض باعتبار اواجبً  أي: أشخاصه باعتبار اوحرامً  اواجبً  بالنوع الواحد يكون ذلك: على وبناءً 

 اآلخرين. األشخاص بعض باعتبار اوحرامً  األشخاص،

 ابً واج يكون بالنوع الواحَد  ت  جعل والصفات والنسب واالعتبارات اإلضافات فاختالف

 باعتبار. اوحرامً  ،- باعتبار

 ومنه تعالى، هلل السجود وهو واجب سجود فمنه: بالنوع، واحد هو " السجود " ذلك: مثال

 تعالى. اهلل لغير السجود وهو: حرام، سجود

 لك ذ يف تناقض وال ،" حرام " و " واجب " إلى ينقسم أن فيجوز بالنوع، واحد السجود فهذا

 بعبهاو تعالى، هلل كالسجود اواجبً  أفراده بعض فيكون بالشخصية، لتغايرهما انظرً  وذلك

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ) :-ذلك يف-تعالى قال للصنم، كالسجود احرامً 

َلت: (ې ې  .[37]ف ص 

 بالنوع للواحد شامل وهو كالحيوان، جنس على دل واحد لفظ هوو :بالجنس لواحدا-3

 كزيد. بالعين والواحد ،اإلنسانك

 ياة،ح فيه ما كل يشمل الحيوان: فلفظ األنواع. يف مختلفين كثيرين على دل ما والجنس:

 الجمادات. ويخرج

 راءة،القك بالعقل: بل بالحواس، يدرك وال عليها، يدل وال اذاتً  يتبمن ال ما وهو المعنى: اسم-4

 :صدرفالم بأنواعه: المصدر العربية اللغة يف ويمثله ،الّشرب الّركض، م،النو الجهل، العلم،

 وقعود، قيام، مثل: وذلك والنوع. والشكل، والفاعل، الزمان، من مجرد حدث على دل ما

 ."فرحو انتصار،و حرية،و إصرار،و عزم،و شجاعة،و ،واحتمال وإخفاق، ونجاح، ونوم،

 وإسالم. ومنطق، ونحو، صرف،و كفقه، :والديانات العلوم أسماء ومنه

 وأمومة، وأخوة، وأبوة، وسبب، وعلة، ولب، وذهن، وفكرة، شأن،ك بالمصدر: ألحق ما ومنه

  وروح. ونفس،
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 ظاللف يحتمل ال العدد، جنس من معين نوع على للداللة استعملت ألفاظ وهي األعداد: أسماء-5

 عدد آخر ثالثة...إلى اثنين، كواحد، المحصور. دالعد ذلك إفادة هو واحد، معنى غير منها

 معلوم.
 :اخلاص أمثلة ومن

 يف قطعية اآلية فداللة .[196]البقرة: (مب خب حب جب يئ ىئ) :-اليمين كفارة يف-تعالى قوله-1

 األيام. من العدد هذا صيام

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى: قوله-2

 إال يحتمالن ال خاصان لفظان والربع النصف لفظ [.12 ]النساء: (ٿ ٿ ٿ ٺ

 فيه. العم  است   الذي المحصور العدد معنى
ْشر ينَ  إ َلى َأْرَبع ينَ  َكاَنْت  إ َذا َسائ َمت َها، ف ي الَغنَم   َصَدَقة   َوف ي»... :--قوله-3 اَئة   ع   «.... َشاة   َوم 

 أو )أربعين( لفظ فيه استعمل ما هو واحد   معنىً  غير يحتمل وال ينقص، وال يزيد ال د  َح  ]خ[.

  (.ومئة )عشرين لفظ

 ( ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) :-المحصن غير للزاين االزن حد بيان يف-تعالى قال-4

 طعيةوالق قطعية، داللة معناه على يدل الذي الخاص قبيل من اآلية يف )مائة( فلفظ .[2]النور:

  .أصاًل  فيه احتمال ال الذي النوع من هنا

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ) :-القذف حد بيان يف-تعالى قال-5

  قطعية... داللته الخاص من «الثمانين» فلفظ .[4]النور: (ڳ
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ـــــــــ َ 345 ُن َ اِئع  . َ ـ ـــــــــ     ِ ِ  ِج      ا  ِ    َيُشـ
 

  َ حد ُِ َق   ــــــــــــــ ـ ــــــــــــــ   َغ   ، ِ    َي   ــــــِ ِرـ   ِ ُرل َ وع
ـــــحد َ ــاِلــ د 346   ــــــحُ ـَ ـــــ   ُرـ. ِبــَ  ِس َقــــــ  

 
ِ ـــــــُحوا  ــــــَ ـــــــُ   ِ  َوَرـــا َبـــَحاُ  ُرـــــل َ ـــــوع َ ــــــا

َ بـــــ  ـــــِ    َ لـــــِ . َولـــــَ 347  ُع  ـــــَ يع آخـــــَ  يِ  ـــــ 
 

ـــ  ـــِ  الـ ــــ ـــي  َبـ ــــ ـــِ ـ ـــَوَ  َ ـ ــــ ِلـ ـــح  ــــ ـــَ ـ ـ ـــه  ـــِي ُ ـ ــــ ــــ ـ ـــ    يِ ـ
ــــ348  ــــ   ُ َ  ِس . َلـ ــــَ ـ ـــــ ـ ــــ      ُرل  ر  ِ ا  ِ َ ـ  اْلِ 

 
ح  َأ ــــــَ   ــــــَ ــــــ  ــــــِ   ِ  ُحُ   ــــــِ  ــــــ   ــــــَ ــــــَ  الــــــ ــــــ  ــــــ 

 

 :املطلق قاعدة :اأوًل

 التقييد. دليل يرد حتى إطالقه على يبقى المطلق اللفظ أنَّ  هي

 أمثلة:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) الظهار: كفارة يف تعالى قوله إطالقه: على المطلق جريان مثال-1

 قيد، أي من مطلق {رقبة} لفظف [.3 ]المجادلة: ( ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 الكيةوالم للشافعية اخالفً  ،كافرةً  أو كانت مؤمنةً  أجزأه وصف أي على رقبة المظاهر أعتق فلو

 .اقريبً  سيأتي كما

 (ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ) المواريث: أحكام يف تعالى قوله آخر: بدليل تقييده مثال-2

 سعد ديثح يف كما بالثلث، بتقييده السنة من الدليل ورد مطلق {وصية} فلفظ .[11]النساء:

 اشتد وجع من الوداع حجة عام يعودين--اهلل رسول كان قال: عنه اهلل رضي وقاص أبي بن

 مالي؟ ثيبثل أفأتصدق ابنة، إال يرثني وال مال، ذو وأنا الوجع من بي بلغ قد إين فقلت: بي،

 تذر نأ إنك ،كثير أو ،كبير والثلث الثلث» قال: ثم ،«ال» فقال: بالشطر؟ فقلت «ال» قال:

  .]ق[ «الناس يتكففون عالة تذرهم أن من خير أغنياء ورثتك
ْيـل   َوَلـوْ ) قوله: معنى وهذا ــل   آَخـر   َدلـ   التقييد على خارجي آخر دليل قام إذا أي (....الخَفَأْعـم 

 مجانبة واكوفت له قيمة ال مهماًل  قولك سيكون وإال بالثلث  الوصية إطالق كتقييد به، فالتزم
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ْل  َواَل ) قوله: معنى وهذا للصواب، ْيـل   َعــن   َتم  لـ  ْهـَمـل   الدَّ  تخصيص يجوز دليل كلو (.ت 

 .االحقً  المخصصات وستأتي به المطلق تقييد يجوز به العموم
 املقيد: قاعدة :اثانًي

 إلغائه. على الوحي من دليل قام إذا إال بالقيد العمل يجب أنه هي 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ) الظهار: كفارة يف تعالى قوله بالقيد: العمل مثال-1

 صام لو الكفارة تجزئ فال إعماله، يجب قيد {متتابعين} فقوله: .[4]المجادلة: ( ڻ

 مقطعين. شهرين

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) تعالى: قوله القيد: إلغاء مثال-2

 لكنه قيد {حجوركم يف} فقوله: .[23 ]النساء: (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 جمهور هذا على أمها، مع اغالبً  تكون الزوجة بنت ألن الغالب، مخرج خرج وإنما له أثر ال

 الزوج بيت يف كانت بأمها الدخول بمجرد محرمة بها المدخول الزوجة بنت أن العلماء

 تهووافق علي اإلمام ذلك يف وخالف .بها له شأن ال بعيد موضع يف كانت أو رعايته وتحت

 به. عملوا وإنما القيد يلغوا ولم ذلك يف الظاهرية
 غريبال تقابل وهي-اآلحاد سنة يف الحنفية وخالف الجمهور عند امطلقً  القرآن تقيد والسنة

  الكتاب. مطلق تقيد ال وقالوا-الجمهور عند والعزيز

 قطعية. فداللتهما الخاص  أقسام من والمقيد المطلق أنَّ  رك  َذ ون  

 .قيد بال أرسله إذا قيده من البعير أطلق يقال: القيد، من الخالي اللغة: يف المطلق

 .لفظي قيد غير من هجنس حقيقة يف شائع واحد على دل ما :هو المطلق

 بذلك: فخرج

 واحد. من أكثر تتناول ألنها األعدادو العام-أ
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 .كزيد معين على تدل ألنها المعارف-ب

 يستول ،مختلفة حقائق باعتبار بعينه ال لواحد تناولهما  المخير والواجب المشترك-ت

 شائعة. واحدة بحقيقة
ي د لكنه مطلق، :فرجاًل  (امؤمنً  رجاًل  )َأْكر مْ  مثل: المقيد،-ث  يبقىف اإليمان، وهو لفظي بقيد ق 

 يدالق هذا بعد وما .امؤمنً  بكونه والتقييد الدنيا، يف رجل كل فيشمل رجل  جهة من االطالق

 شامي... حجازي، يمني، مؤمن مطلق: فهو

 األوصاف. من بوصف تقييده مع جنسه حقيقة يف شائع واحد على دل ما هو: والمقيد

 [.3 ]المجادلة: (ڈ ڈ) تعالى: قوله من "رقبة" المطلق: مثال

 باإليمان. الرقبة قيد فقد [.92 ]النساء: ( ڄ ڄ ڦ) تعالى: قوله المقيد: ومثال

ــُل ِإن  َ ـــــــ اَ َرــــــــــا349 ــش  ُُ ـــ  . َ ـَ ــَ ــحع َوال 
 

رــــَ   اِ  الــــحِس شــــَ َ ي  ُ   د  ــــِ ، َلَ  ـــــــــ  ي  اي  ــــِ  ا ــــَ
ــَ ــح  350  ـلد َ  ال   ــُف ُيش  ـُ ـــُ ، َوُخـ    . َوَبـش 

 
ــــــــا لَ   ــــــَي، َأر  ــَ ــح  ــــ   ِخت ع َ  َيــ    ِ ــ   ال  

ــِل ُخـ  فع َقــح  َ ــَشــا351  ـش  ُُ ــاِ  ال  َُ ـ  . َرَ  ا ِس
 

ــــــــــــــــــ ِ َ   َ   ـ ا َيشـــــــــــــَ     َ ُ  َ    ِ  ـــــَ  َ  اَواب 
 

 دالقي جاء إذا ولكن القيد، إعمال وجوب-تقدم كما-فالقاعدة باللفظ امقترنً  القيد ورد ذاإ

 حاالت: أربع فله آخر، نص يف وهذا نص، يف هذا يجيء بأن اإلطالق، عن منفصاًل 

 عالى:ت قوله مثاله: :باتفاق دالمقي على المطلق حمل فيجب ،والسبب الحكم يف ااتحد إذا-1

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) قوله: مع .[3]المائدة: (پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 .[145]األنعام: (ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 الدم، رمةح الحكم:و بالمسفوح، مقيد الثانية اآلية ويف مطلق، األولى اآلية يف )الدم( فلفظ

 قوله: ىمعن وهذا واحد. فيهما والدم اآليتين يف المحرمة المطاعم حكم بيان والسبب:

ْكـ ب  َبـَفـَس ) ـ      ـاواَءَمــَتـ إ نْ  م  َواْلح  وح  ـمَ َكـ ْل،َفاْحـم  َمـ ام  ْحكَ أَ ب   ْسـف   (.االـد 
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 :عالىت قوله مثاله: :باتفاق دالمقي على المطلق يحمل فال والسبب، الحكم يف اختلفا إذا-2

 ٻ ٻ ٻ ٱ) قوله: مع .[38]المائدة: (ٿ ٺ ٺ ٺ)

 )األيدي( فلفظ .[6]المائدة: (ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 سببهاو األيدي، قطع وجوب األولى حكم لكن الثانية، اآلية يف ومقيد األولى، اآلية يف مطلق

 منعدمة يرالتأث فعالقة  الصالة إلى القيام وسببها األيدي، غسل وجوب الثانية وحكم السرقة،

ـه  ) قوله: ىمعن وهذا المقيد. على المطلق حمل يصح فال الحكمين، بين  (.َوَعـْكس 

 ثالهم :الجمهور عند المقيد على المطلق يحمل فال السبب، يف واتحدا الحكم يف اختلفا إذا-3

 ( ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) تعالى: قوله

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) اآلية: نفس يف ذلك قبل قوله مع .[6]المائدة:

 الثاين ويف مطلق، األول الموضع يف (،)األيدي فلفظ (ڀ ڀ ڀ پ پ

 لحكما لكن الصالة إلى القيام يف فكالهما النصين، يف متحد السبب (،المرافق )إلى مقيد

 الوضوء. وجوب الثاين ويف الماء، فقد عند للصالة التيمم وجوب األول ففي ،مختلف

 نص يف للمطلق حماًل  المرافق، إلى التيمم يف األيدي تمسح يقال: أن الحالة هذه يف يصح فال

ـــْلــف  ) قوله: معنى وهذا الوضوء. نص يف المقيد على التيمم ْكـم   َوخ  ــَبــْب  اَل  ح   اَل  السَّ

 (.َحـْمـــَل 

 قوله :الهمث :المقيد على المطلق يحمل ال أنه فالراجح السبب، يف واختلفا الحكم يف ااتحد إذا-4

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) الظهار: كفارة يف تعالى

 .[92]النساء: (ٺ ٺ ٺ) :أالخط قتل كفارة يف قوله مع .[3]المجادلة: ( ڑ

 ارة،الكف هو واحد الحكم باإليمان، مقيد الثانية ويف مطلق، األولى اآلية يف )رقبة( فلفظ

 القتل. والثانية الظهار، فاألولى مختلف، والسبب
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 لحنابلةا من شاقال وابن ،المالكية وبعض الحنفية أن هو األصوليين بين فشا الذي والخالف

 بالقيد إلزام ال أنه واألصل ،األصوليين جمهور هوحمل ،اهن المقيد على المطلق يحملوا لم

 عتشر عقوبة الكفارة أنَّ  وذلك  األول القول إلى أميل أنني إال ،خالفية المسألة وتبقى هنا

 ارةكف يف شدد أن هنا المقام ولعلَّ  تخفى، وقد تظهر قد له، المناسبة علته حكم ولكل لعلة،

 ،رَس األ   وبقاء النكاح دوام على الحفاظ الشارع مقصد فإن ،الظهار بخالف أمره لشدة القتل

 يقال: فال يشدد لم فحيث بعباده، رحيم تعالى واهلل يخفى، ال كما تشديد الخطأ القتل يف والقيد

 رعالش يف زيادة فتلك مسماه، يف الحكم هذا ماثل آخر حكم يف شدد لكونه التشديد هنا أراد

 .األحكام على ال األسباب على بناءً  األحكام يبني الشارع رأينا وقد هذا  األمة على ومشقة

ــــا) قوله: معنى وهذا ـالف   َلـــــوْ  َأمَّ ـَبـْب  ف ـيْ  خ  ـــَحــاد   َمــعَ  السَّ ــْكــم   ات  ــْلــف   اْلح   َقــْد  خ 

ــَلــنَّ  اَل  ***َفــَشــا
ـَمــا ــَلــنْ َواْعـــمَ  َتـْحـم   بما أي يشاء: ماب واعملن وقوله: (.َيــَشـــــا بـ 

 موضعه. يف كل   يتطلب
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  [ ب ]
 
ــر
ْ
م  اأْلَ

َر   .352 َا   عـــــُ   ع َل    ُُ ل  ـــــَ   ُ َوضــــــــــ   ِح ِل 
 

عـــــ   ِ َ سِ   عـــــ  ـــــَ  يد  ـــــِ ،رـــــُ ُ )اكـــــ   يد ُـــــ  ِح( ـــــَ   ـــــُ
 

  االستعالء. جهة على بالقول الفعل طلب هو: األمر

 أشياء: به وخرج

 .الفعل طلب بقوله: ،النهي -1

 األمور هذه فإن قول، بغير ىيستدع الذي والفعل الحركات، وبعض والرموز، اإلشارات-2

 لىع بناء الطلب  لوازم من والصيغة الحقيقي، األمر لوازم من الطلب ألن  امجازيً  اأمرً  تسمى

 ية.النفس المعاين يف ال ،الصوتية القولية العبارات يف حقيقة الكالم أن
 .االستعالء جهة على بقوله: وااللتماس. الدعاء-3

 أقيموا... اذهب، اكتب، مثاله:

( َ ل ـــــَ ا َبَ    353 ـــــَعـــــي  ( )ِلَ    َعـــــي    ِ . َلــــــــــ)ا  
 

ــ  ــُشـ ـ ــ   ــَ ـ ـــ ( َأو  )َبـ ََ ــُ  ـــ ــ)َضـ ـــ ــَما َلـ ـــ ــَكـ ( ِ ـ ــل  ـ ــ     ِ ـ
ــــــــ َ . َوجُ 354      ُ َُ ُ  ُي   َ ــــــــاِر َيــــــــ   خ   حُ اْلِ 

 
ا ِ َر    .......ِبهــَ ُد  ...................ــــــــــــــــــ

 
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ) تعالى: كقوله (،)افعل لفظ-4

 اقرأ ثم فكبر، الصالة إلى قمت إذا» صالته: للمسيء--وقوله .[125]النحل: ( ۓ ۓ

 سجدا ثم ،اقائمً  تعتدل حتى ارفع ثم ،اراكعً  تطمئن حتى اركع ثم القرآن، من معك تيسر ما

 .]ق[ «.كلها صالتك يف ذلك وافعل ،اجالًس  تطمئن حتى ارفع ثم ،اساجًد  تطمئن حتى

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ) تعالى: كقوله ،األمر بالم المقترن المبارع الفعل-1

 من أحدكم فلينظر خليله دين على الرجل» :--وقوله .[7]الطالق: ( ڍ ڍ ڇ ڇ

 [.ت :]حسن «.يخالل
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 .[4]محمد: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ) تعالى: كقوله األمر، فعل عن النائب المصدر-2

 قالوا: «هعمل   منكم اأحًد  ينجي لن» :--اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن

 واغدوا وقاربوا، سددوا برحمة، اهلل يتغمدين أن إال أنا، وال» قال: اهلل؟ رسول يا أنت وال

 [.ق] «.تبلغوا والقصد الدلجة، من وشيء وروحوا،

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ) :تعالى كقوله ،األمر فعل اسم-3

 قال .[م] «.والتفحش الفحش يحب ال اهلل فإن عائشة، يا مه» :--وقوله .[105]المائدة: (

  .ذلك عن بالكف فأمرها عائشة، فسبتهم عليكم، السام فقالو: اليهود من ناس أتاه حين ذلك

 ھ ھ ھ ) :كقوله اإلخبار، ال والطلب األمر بها يقصد التي الخبرية الجملة-4

 التجوز  باب من هنا الصيغة هذه وإدخال .[233]البقرة: ( ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 األمر. الداللة يف صريحة غير لكونها

256.................................. 
 

ــــــــــــــــــ ..........  ـ ـــــِ ل  ل ـــــُ ـــــ  ث ـــــَ )ا    ) ي  ـــــَ  ُِ ُ ع
 255.  َِ ُحو  ِ ــــــــــــــــــــحد َرــــ    ِلــــَ اِجــــــــــــحد َوُرــــــــُ 

 
ـــــــــــــحِ    ِإَبـــــاَيــــــــ د ُرـــــــَهـــــــــــحِس د َ ـــــــــ  ِ   

ـــــــِمرِ ُ بــــا  .256  ــِ  ُثــــــل  َأ   ــــِ ـــ    َوِل ـ  ـــع 
 

  ُِ ـــــ ــــــ ـ ـــــ   ــــــ ـ َُ ـــــ ـــــِ ئد َ ـ ـ ـــــه  َ ـ ـــــ   ــــــ ـــــ د ُرـ ـــــاَ ـ  ِإَ ـ
ــــ .257  ــــــــــــَُاِرــــَ ــــــــا َ ــــــــ   نِ ــــِ َ ــــ د لِ ِإك   ن  

 
ـــ  ـ ـــش  ــــ ــــ ــــ ـــَ ـ ـــَ ـ ـــِض َوال  ـ ـ ـــِ    ــــ ـ ـــ   ـــ  ـ ـــ د الـ ــــ ـــ   ِ  ـ ـ   ِس

اند ثــــُ  .258  ــــِ ـــــَ عــــ  ــــِ ـــــ   ل  َوِ رــــ   ــــ  ــــ  ــــِ   ِح ل
 

ــــــِ   ــــــَ  ــــــ   ع ــــــُ ِح ر ــــــ  ِم  ــــــ  ش ــــــَ اِورد    ُد ُرشـــــــــــــــَ
 

 غةصي لألمر إن :اأيًب - وقلنا االستعالء، وجه على بالقول الفعل طلب هو: األمر أن معنا مرَّ 

 ألمرل تستعمل ال – مقامها يقوم ما أو- " افعل " صيغة أن هنا: تعلم أن وينبغي (افعل) وهي:

 وإليك ذلك، غير ىأخر لمعان تستعمل بل ،فق  الندب أو للوجوب تستعمل وال فق ،

 :المعاين هذه إجمال

 .[43]البقرة: (ڱ ڱ) تعالى: كقوله ،الوجوب-1
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 پ پ ٻ ٻ ) قوله:كو .[33]النور: ( چ ڃ ڃ ڃ ڃ ) تعالى: كقوله ،الندب-2

 .[282]البقرة: ( ڀ پ پ

 .[60]البقرة: (ک ک ) ه:كقول ،اإلباحة-3

 .[282]البقرة: ( ائ ى ى ) تعالى: كقوله ،اإلرشاد-4

َلت: (ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ) كقوله ،التهديد-5  بالوعيد، بعبهم وسماه .[40]ف ص 

 بالتوبيخ. ثالث فريق وسماه بالتقريع، آخرون وسماه
 مما وكل بيمينك، وكل اهلل، سم غالم، يا» :- سلمة أبي بنا لعمر :--كقوله ،التأديب-6

 .]ق[ .«يليك

 .[41]إبراهيم: (ۇئ وئ وئ ەئ) تعالى: قولهك ،الدعاء-7

 ائ) وقوله: ، [168عمران: ل]آ (ک ک ڑ ڑ) تعالى: كقوله ،التعجيز-8

 .[34]الطور: ( ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) وقوله: .[23]البقرة: (ەئ ەئ ائ

 عليه. للعبد قدرة ال فيما يكون إنما وهو

جر: ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ) تعالى: كقوله ،اإلنذار-9  جعله وقد .[3]الح 

 من دالتهدي وبين بينه فرق يوجد حيث بصحيح، ليس هذا ولكن التهديد، من انوعً  بعبهم

 وجوه:

 اإلنذار. من والغبب الوعيد يف أبلغ اعرفً  التهديد أن األول:

 وقد كذلك، يكون فقد اإلنذار أما والتحريم، البطالن ظاهر يكون عليه المهدد الفعل أن الثاين:

 يكون. ال

 ں ں ڱ ) :تعالى وقوله السابقة، كاآلية بالوعيد امقرونً  يكون اإلنذار أن الثالث:

 يكون. ال وقد بالوعيد، امقرونً  يكون فقد التهديد، أما .[30]إبراهيم: (ڻ ڻ ڻ
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 يؤتى أن وضابطه: .[49]الدخان: (ڑ ڑ ژ ژ ڈ) تعالى: كقوله ،اإلهانة-10

 ضده. والمراد اإلكرام، على دال بلفظ

 .[65]البقرة: (گ گ گ) تعالى: قوله الستهزاء،ا-11

 .[80]يونس: (ٺ ٺ ٺ ٺ) تعالى: كقوله ،االحتقار -12

 ڭ ڭ) وقوله: .[108]المؤمنون: (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ) تعالى: كقوله ،التحسير-13

 .[119عمران: ]آل ( ۇ
جر: (ٴۇ ۈ ۈ) تعالى: كقوله ،اإلكرام-14  .[46]الح 

 أن والمراد: )اصلوها( قوله: بعد .[16]الطور: (ڀ ڀ ڀ پ) تعالى: كقوله ،التسوية-15

 )سواء :- ذلك بعد-تعالى قوله فيكون سواء، فالحالتان ال، أو صبرتم سواء لكم التصلية هذه

 عليهم. الحسرة يف مبالغة ومؤكدة مبينة جملة عليكم(
 )ادخل(. الباب: يطرق للذي كقولك ،إلذنا -16

 ."القدرة كمال " بعبهم: وسماه .[117]البقرة: (ۅ ۅ) تعالى: كقوله التكوين،-17

 حال لىإ انتقال فيه وليس العدم، من الوجود سرعة التكوين: أن السخرية: وبين بينه والفرق

 واالمتهان. الذل لغة فإنه السخرية بخالف ممتهنة،

 وسماه بالتسليم، بعبهم وسماه .[72]طه: (ۅ ۋ ۋ ٴۇ) تعالى: كقوله ،التفويض-18

 بالتحكيم. آخرون
 تبوك. غزوة يف ذر أبا القادم يكون أن يتمنى أي: [.ك] «.ذر أبا كن» :--كقوله ،التمني-19

 باإلنعام. بعبهم وسماه .[57]البقرة: (وئ ەئ ەئ ائ ائ ) تعالى: كقوله ،االمتنان-20

 حتياجا بذكر اقترانه من بد فال االمتنان أما إذن، مجرد اإلباحة أن اإلباحة: وبين بينه والفرق

 عليه. قدرتهم وعدم إليه، الخلق
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 كذلك مثل وبعبهم .[48]اإلسراء: (جب يئ ىئ مئ حئ) تعالى: كقوله ،التعجب-21

 ألنه بعد  فيه وهذا وأبصرهم، أسمعهم ما أي: .[38]مريم: (خب حب جب) تعالى: بقوله

 سبق. كما الخبر منه يفهم

 ڻ ڻ ں) وقوله: .[99]األنعام: ( ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) تعالى: كقوله ،االعتبار-22

 .النعم تذكير سماه: وبعبهم اعتبر، لمن عبرة ذلك يف إن حيث .[69]النمل: (ڻ ڻ

 .[110]األعراف: (ک ک) تعالى: كقوله ،المشورة-23

 .[93عمران: ]آل (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ) تعالى: كقوله ،التكذيب-24
 «.القاتل اهلل عبد تكن وال المقتول، اهلل عبد كن» :--كقوله ،آخر ألمر االمتثال إرادة-25

 الفتن. عن والكف االستسالم فالمقصود [.حم :]صحيح

َ ي   ِإن   .359 ــَ اجِ  ِ     ــــَ ــــ ع َيِ ــــــ    ُجــُِس  ــــِح ال 
 

 ....................................... 
.. 

 ختلفا السابقة، والعشرين الخمسة المعاين يف تستعمل " افعل " صيغة: أن عرفنا أن بعد

 اأنه أصحها مذاهب على حقيقة  تقتبي ماذا القرائن عن جردت إذا الصيغة هذه يف العلماء

 ...والتهديد واإلباحة كالندب المعاين من عداه فيما واستعمالها حقيقة، الوجوب تقتبي

 ممن والعلم الفقه أئمة عامة مذهب وهو بقرينة، إال منها واحد أي على يحمل ال امجازً  يكون

 السكوتي اإلجماع من وهو وأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبي األربعة كاألئمة بهم يقتدى

 ،الوجوب على فيحملونه والسنة، الكتاب من األمر يسمعون كانوا أنهم وذلك الصحابة لدى

 جميع يحملون كانوا بل األمر، بهذا المراد عن--النبي سألوا أنهم عنهم يرد لم ولهذا

 عضب على بعبهم ينكر ولم الوجوب، عن تصرفه قرينة به اقترن إذا إال الوجوب على األوامر

 كثيرة أدلة وهناك ،راجحال المذهب وهو ة،كثير وقائع يف ثبت وهذا ،اإجماعً  فكان ذلك، يف

 بأهمها: وأكتفي علمية، سائلر فيها ألفت وقد اجًد 



 

 323 

 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-1

 .[36]األحزاب: (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 (ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ) تعالى: قوله-2

 تصيب بأن--رسوله أمر مخالفة من حذر تعالى اهلل أن اآلية: من الداللة وجه .[63]النور:

 مراأل أن على فدلت اختيار، فيه لإلنسان فيما يمكن ال وهذا أليم، عذاب أو فتنة المخالف

 اآلمر. من فيه التخيير يرد حتى وروده أصل يف للوجوب

 ذلك: أدلة فمن الوحي، نصوص يف )األمر( ترك على )المعصية( مسمى إطالق-3

 .[6]التحريم: (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى) المالئكة: عن تعالى قوله-أ

 .[69]الكهف: (ۓ ۓ ے ے) الخبر: مع قصته يف موسى عن تعالى قوله-ب

 گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ) موسى: عن تعالى قوله -ت

 (ہ ہ ہ ہ) استخلفه: حين موسى له قال وإنما .[93،92 ]طه: (گ

 ولرس ومعصية معصيته يف تعالى قال كما للعقوبة، موجبة والمعصية .[142]األعراف:

 .[23]الجن: (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ) :--اهلل

 .[12]األعراف: (پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) آلدم: يسجد أن أبى حين إبليس عن تعالى قوله-4

 االمتثال وجوب بنفسها مفيدة .[34]البقرة: (ہ) بقوله: بالسجود تعالى أمره كان وإنما

 تركها ىعل إبليس حمل إنما قيل: فإن السجود، تركه يف إبليس على لإلنكار وجه هناك يكن لم

 عليه لىتعا اهلل إنكار بعد إبليس عنه أبدى وإنما بالصيغة، له عالقة ال هذا أن فجوابه: الكبر،

 ال وهذا النار، يف ويخلد الجنة يحرم أن األمر بترك المقترن بالكبر استحق وقد السجود، عدم

 المتثال تارك كل فاشترك الترك، بذلك المعصية اعتقاد مع األمر امتثال ترك مجرد على يكون

 مع يشترك وقد األمر، امتثال بترك عصى كونه يف إبليس مع -- نبيه أو تعالى اهلل من األمر
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 أنه اعتقد إذا الربانية المشيئة تحت أمره يكون وإنما بالكبر، اإلباء اقترن إذا العاقبة يف إبليس

 يتوب. أن إال عاص
 به األمر فترك [.ق] «صالة كل عند بالسواك ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال» :--قوله-5

 الوجوب دون مرتبة يف يكون أن صح لو ألنه للوجوب، األمر أن على دل مما المشقة، خشية

 اببً س يكون فال يدع، أو يفعل أن يف خيرة للمكلف فيه الشرع جعل المندوب فإن كالندب،

 الشارع. قبل من للمشقة

 وعدم زوجها مفارقة بين--اهلل رسول خيرها– عنهما اهلل رضي- عائشة أعتقتها حين بريرة-6

 األسواق يف خلفها يمشي وكان ،يحبها- مغيث وهو- زوجها وكان فراقه، فاختارت ذلك،

 ،«دكلو أبو فإنه راجعتيه لو» لها: فقال بريرة إلى ذهب :ذلك--النبي رأى فلما يبكي، وهو

 [.ق] فيه. لي حاجة ال فقالت: ،«َأْشَفع   َأَنا إ نََّما» :--فقال اهلل؟ رسول يا أتأمرين فقالت:

: عليه وبناءً   بقرينة. عنه يصرف حتى للوجوب األمر فإنَّ

359................................ 
 

ــــــــــَ  َ   ـ ــــــــــَواخ  ــــــــــُ ـ ـ ــــــــــ   َ ع  ا ِرـ ِ  آ ِ ِح     ِح َ ه 
ــــُ ــ360  ــــــــَ ــــحُ . ِإَلــــ  ال   ــَ ــــاِ  َرــاِلكع َوَأي 

 
ـــــ  ـــــُ ُجـ ـ ، ِل   ـــــ   ـــــِعـ ـــــاِ ـ ـ ـــــش  َِ اب  َ َوالـ ـــــ  اَ ـ  ُحو 

َ حد ال   .  ِ 361  ـــم  ـــ   َرـ ــــ ـــاِن، ُثل  َ ُ  َ ـ ـــَ ـ ـ   ُ ع 
 

ـ  ـَ ـــ ُ َيـ   ـ ـ ـ ـُ ـ   ــ ا، َ  ـ  ـاِب ـ ـ ـ َِ ا  ـح  ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـِع ـ  ـُ ا ُرـ
ُ  َ ع  . َب   ُج ِسِهل  و 362   حِ ِح َأي  َ ِض  ـــــــــُ

 
ــــــَ ــــــِ َوَ ا   ابــــــ   ــــــَ ُُ َراجــــــِ ع   ــــــ  َخــــــِ   حِ ا  

 
 بيلس على للوجوب تستعمل أنها ورجحنا كثيرة، معان يف تستعمل األمر صيغة أن معنا مرَّ 

  إذا الحقيقة

 اإذ بما مخصوص الكالم وهنا ،المجاز سبيل على غيره يف وتستعمل ،القرائن عن جردت

 على امحظورً  كان أن بعد الرأس بحلق األمر :ذلك مثال بحظر مسبوقة الصيغة هذه وردت

ْحر م،  هلف فيها، اومحرمً  امحظورً  حمله كان أن بعد الخوف صالة يف السالح بحمل واألمر الم 

 أقوال: ثالثة على خالف غيره؟ يفيد أو الوجوب يفيد هنا األمر
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 ه،قول ظاهر يف والشافعي وأحمد مالك قول وهو اإلباحة: يفيد الحظر بعد األمر األول: القول-1

  القول: هذا على أدلتهم ومن الفقهاء. من وخاصةً  أتباعهم وبعض
 تبادري الذي هو المعنى هذا صار حتى اإلباحة يف استعمالها غلب قد الحظر بعد الصيغة أن-أ

  باحة.اإل يف حقيقة الحظر بعد الصيغة فكانت الحقيقة  أمارة والتبادر اإلطالق، عند منها

 (ۋ ۋ ٴۇ) :تعالى قوله الحظر: بعد لإلباحة استعمالها على يدل ومما

 :لىتعا بقوله المحرم على الصيد حظر بعد ورد وقد ،ااتفاقً  لإلباحة أمر فإنه .[2]المائدة:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ) تعالى: قولهو .[1]المائدة: ( ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)

 كنت» :--وقوله .[222]البقرة: (ڭ ڭ ۓ ) وقوله: .[10]الجمعة: (ڤ

 .]م[ .«فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم

 نم أكلت ال " لعبده: السيد قال فلو لإلباحة الحظر بعد األمر أن على دل والعادة العرف-ب

 اإلباحة  يقتبي الحظر بعد األمر هذا فإن ،" منه كل " ذلك: دبع له قال ثم ،" الطعام هذا

 اإلباحة. حد هو وهذا يمدح، ال أكل ولو يذم، ال يأكل لم لو ألنه
 ومن ة.المعتزل لبعض وقول حنيفة، أبي مذهب يف المعتمد وهو الوجوب: يفيد الثاين: القول-2

  :أدلتهم
 ابتداء األمر صيغة كانت فإذا ابتداء، الوارد األمر صيغة مثل الحظر بعد الوارد األمر صيغة أنَّ -أ

ب ألن وهذا الحظر، بعد الوارد كذلك للوجوب مفيدة  تختلف ال وهي الصيغة، هو الموج 

 للوجوب األمر أن على هؤالء به استدل ما فكل ذلك وعلى تقدمه، وعدم الحظر بتقدم

 .حظر يتقدمه لم أو حظر تقدمه أمر بين عندهم فارق ال إذ هنا  به يستدل
 األمر لقب يقتبيه كان ما يقتبي األمر بعد الوارد النهي أن كماف :النهي على األمر قياس-ب

 و:وه النهي، قبل يقتبيه كان ما يقتبي النهي بعد الوارد األمر كذلك ،التحريم وهو

 فرق. وال الوجوب،
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 أكثر مذهب وهو :الحظر قبل كان كما عودوي الحظر يرفع الحظر بعد األمر الثالث: القول-3

 ،البيباويك الشافعية وبعض المالكية، وأكثر المعتزلة، وأكثر الحنفية، كثيرو المتكلمين،

 .الحنابلة وبعض
 التالية: لألدلة رجحناه الذي وهو

 النحو، ذاه على جاء قد الشريعة يف استعمالها أنَّ  وجدنا النصوص استقراء فبعد االستقراء،-أ

 .[5]التوبة: (ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) تعالى قوله ففي

 امقررً  كان الذي هو الحكم وهذا باتفاق، واجب الحرم األشهر بعد المشركين قتل أن نجد

 «وصلي عنك الدم فاغسلي الحيبة أدبرت فإذا» :--وقوله قتالهم. عن النهي قبل اوثابتً 

 ممنوعة كانت أن بعد الحيض انتهاء بعد بالصالة--الرسول أمرها فقد [.ن :]صحيح

  عنها. النهي قبل للصالة اثابتً  كان الذي الحكم نفس وهو للوجوب، هنا واألمر منها،
 افإنه فزوروها أمه رقب زيارة لمحمد أذن فقد القبور زيارة عن نهيتكم كنت» :--وقوله

 حكمال نفس وهو للندب، القبور بزيارة الحديث يف فاألمر [.ت صحيح:] .«اآلخرة تذكر

  عنها. النهي قبل للزيارة اثابتً  كان الذي

 حظر بعد ورد وقد ،ااتفاقً  لإلباحة أمر فإنه .[2]المائدة: ( ۋ ۋ ٴۇ): تعالى وقوله

 والحكم .[1]المائدة: ( ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ): تعالى بقوله المحرم على الصيد

 اإلباحة. هو النهي قبل اثابتً  كان الذي األصلي

 التي األمور أن وذلك القول  هذا تعارض ال كلها األول القول أصحاب به استدل ما-ب

 عليه. كانت ما على رجعت ثم النهي، قبل مباحة كانت ذكروها

َُارُ 363 شـــــ  ـــــَ َو َ    ـــــِ ُُ ِإن  ُأطـــــ   َرـــــ   . َوا  
 

ْع،    ــــــــ رَ    ُ ارُ  َ ا َ  رــــــــَ ــــــــَ  َأخــــــــ  
ُر رــــِ 364  ــــ  ــــَ   عــــ     . َوال َُائــــِ د رــــَ ــــُ   ُ قــــَ   

 
 

   ِ َعــــــــ)َو ِ َ ا( َكــــــــ)َ ا ا ُ ــــــــ   ُ  ِف ال  ل   (ُحو  ُ َ 
 

 مسألتان: هنا
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 :املرة وال لتكرارا على يدل ال املطلق األمر األوىل: 

 نوعان: األمر أنَّ  معرفة من بد ال ولتوضيحها حاالته، بعض يف مرباأل خاصة المسألة هذه

  ة.صف أو بشرط امقيًد  يكون أو التكرار، أو بالمرة امقيًد  يكون أن إما والمقيد ومقيد، مطلق،

 المكافأة ه  عط  ـاك) التكرار: أو ،(واحدة مرة المكافأة ازيًد  َأع ) كقولنا: بالمرة: المقيد أما

  .اقطعً  تكرار أو مرة من به قيد ما على فيحمل  (مرات ثالث

 المقيد أو .[6]المائدة: (ٹ ٿ ٿ ٿ ) تعالى: كقوله بالشرط: المقيد وأما

 يف حكمه فله .[2]النور: (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) :تعالى قوله يف كما بالصفة:

  موضعه.

 فة،الص أو الشرط أو التكرار أو بالمرة التقييد أكان سواء- التقييد عن مجردال المطلق وأما

  وهو: ،ومقصودها المسألة هذه محل فهو مكافأة( امحمًد   اع) كقولنا:

 أو المرة على الدالة القرائن عن مجردال أي- المطلق األمرف :اإذً  [القرائن عن المجرد األمر]

 بمرة إشعار غير من الماهية طلب على يدل وإنما بصيغته، تكرار وال مرة على يدل ال- التكرار

 مرةال أن إال كذلك، غيرها يف تتحقق فإنها الواحدة المرة يف تتحقق كما والماهية تكرار، أو

 من اضروريً  الواحدة بالمرة األمر تحقق كان ولذلك الماهية، به تتحقق ما أقل هي الواحدة

 الذي الطلب أصَل  يفيد أنه وخالصته: األمر، له وضع مما الواحدة المرة وليست الوجه، هذا

 التكرار. وبين الواحدة المرة بين المشترك القدر هو

 التطويل. خشية أذكرها ال أنْ  رأيت هنا، اخترناه ما بإزاء عدة أقوال وهناك

 :الفور يقتضي ال املطلق األمر الثانية: املسألة:

  التأخير. أو التعجيل، داللة عن المجرد األمر هو المطلق: األمر قوله:

 ويقابله صل،ف غير من األمر عقيب االمتثال يف الشروع يتطلب ال أي الفور: يقتبي ال وقوله:

 .فصاعًدا فيه الفعل إيقاع يمكن زمنًا األمر انقباء عن االمتثال تأخير وهو: التراخي
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  (الفور) به االمتثال يف التعجيل يوجب ال القيود من الخالي أي: المطلق األمر أنّ  والخالصة:

 لقمط إن حيث فيه. الفورية وجوب على يدل ما يوجد ال دام ما امتثاله يف التراخي يجوز إذ

 خصوصب إشعار غير من المأمور الفعل طلب تفيد وإنما تراخًيا، وال فوًرا تفيد ال األمر صيغة

 .تراخًيا أو فوًرا كونه

 بزمن فعلال يقيد أو التعجيل،ب اآلمر ويصرح األمر يرد أنك :خارجية قرائن من الفور ويستفاد

 متعلق أو ،مثاًل  رمبان كصوم عنه، ينقص وال عليه يزيد ال بحيث جنسه من غيره يسع ال معين

ْقَية  ك الفورية الواجباتب  نم كقسم وضحتها وقد المصدوم وإسعاف الظمأ به المشتد س 

 نللقرائ وإنما األمر لذات ال باالتفاق للفور هنا األمرف التكليفية... األحكام من الواجب

 الخارجية.

 التطويل. خشية أذكرها ال أنْ  رأيت   هنا، اخترناه ما بإزاء عدة أقوال وهناك

َر   .365 ــــــــــَوا   َ ا ِ  ُُ ـ َ ــ  ــــــــــَرأ ِــ   ِ ا   ُخيُ  اـ  َ ح 
 

َ اِ  ع   فِ  لـــــــَ ُد  بـــــــِ ـــــــَ ـــــــ  يُ  َأرـــــــ  عـــــــ  ـــــــَ   ـــــــُ
 

 زمال ألن  اأيًب  لوازمه بكل وأمًرا به، أمًرا يعتبر األمر هذا فإن معين بأمر أمر إذا الشارع أن أي

 الطهارة من لوازمها وبكل بها أمًرا يعد فإنه- مثاًل - بالصالة أمر فإذا عنه، ينفك ال الشيء

 وهكذا. العورة، وستر القبلة واستقبال

 صوليةاأل القواعد من لكثير كبير مدخل أنه نجد [بلوازمه أمر بالشيء األمر] أثر إلى وبالنظر

 أمر يءالش األمر عن المتفرعة القواعد هذه فمن وتطبيقاتها، فروعها كثرة عن فباًل  اللغوية،

 اآلتي: لوازمه،

 والزم الواجب، لوازم من به إال الواجب يتم ال ما ألن واجب  فهو به إال الواجب يتم ال ما -1

  عنه. ينفك ال الشيء

 وازمل من بتركه إال الحرام ترك يتم ال ما ألنَّ  واجب  فتركه بتركه إال الحرام ترك يتم ال ما -2

 وال غيره، بترك إال تركه أحياًنا يتعذر لكن واجًبا الحرام ترك كون فمع الحرام، بترك األمر
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 ذلك ترك المكلف على يجب فهنا بمحظور، ليس عما بالكف إال المحظور عن الكف يمكن

 تلطتاخ إذا كما الحرام، ترك بتركه له ليتسنى - مباًحا كان ولو - استعماله عن والكف الغير

 ال ألنه تبًعا  تحرم الحالة هذه يف والمذكاة أصالة، أكلها حرام فالميتة بمذكاة، ميتة عليه

 تركهب إال الحرام ترك يتم ال وما المذكاة، أكل بترك إال-الميتة أكل-الحرام ترك إلى يتوصل

  . واجب فتركه

 ضد عن ونهًيا به بالمأمور أمًرا يعتبر معين بأمر الشارع أمر فإن ضده  عن نهي بالشيء األمر-3

 نم البد عن فاالنتهاء ضده، عن باالنتهاء إال يمكن ال به بالمأمور اإلتيان ألنَّ  المأمور  هذا

 تائها،إي عدم عن النهي متبمنًا األمر هذا كان- مثاًل - الزكاة بإيتاء أمر فإذا بالشيء، األمر لوازم

نًا األمر كان المحرمات عن البصر بغض أمر وإذا  وهكذا، يحل ال ما إلى النظر عن النهي متبم 

 يطلب لم وإن ألنه ضده  عن النهي يستلزم أخرى وبعبارة ضده، عن نهي بالشيء فاألمر

  عنه. الزم االنتهاء فإن اللفظ، بصريح االنتهاء

 مرآ فهو بالمقاصد الشارع أمر فإذا المقاصد، لوازم من فالوسائل المقاصد، أحكام للوسائل-4

 الإ للمقاصد الوصول يمكن وال لها، والمفبية الموصلة الطرق هي الوسائل ألن بلوازمها 

  طرقها. بسلوك

 ال المنزل، لوازم من المنزل من المستنب  ألن بالمنّزل  حكم المنّزل من بالمستنب  الحكم-5

  بالمنزل. حكم فقد المنزل من نب است   بمعنىً  حكم فمن وعليه: عنه، ينفك

  عنه. ينفك ال الشيء والزم المنطوق، لوازم من هاألن  حجة المخالفة داللة-6

 لجزءا فرفع ضرورة  الجزء رفع منه يلزم الكل رفع ألن أجزائها  كل   رفعَ  يستلزم الماهية رفع -7

  عنه. تنفك ال التي الكل رفع لوازم من

  .األْولى بطريق األدنى نفي األعلى نفي من يلزم ألنه األخص  نفي يستلزم األعم نفي-8

 لجزء.ا رفع منه يلزم الكل ورفع المطلق، من جزء المقيد إذ المقيد  رفع يستلزم المطلق رفع-9
 أمثلة:
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 عن أيًبا نهى فكأنه .[199]األعراف: (ڃ ڃ) قوله: يف بالمعروف وجل عز اهلل أمر لما-1

 عدة،القا تقرره ما على عنه ينفك ال الشيء والزم البد، عن النهي يستلزم األمر ألن المنكر 

 باألمر فاالجتزاء المنكر، عن نهي بالمعروف واألمر بالمعروف، أمر المنكر عن النهي فإن

 يف األهم ألنه هنا  بالعرف األمر على اقتصر وإنما اإليجاز، من المنكر عن النهي عن بالعرف

 .واحد بعد واحًدا المعروف أصول إلى يدعوهم ألنه المشركين  دعوة
 كتابال يف بما حكم   الشرعية النصوص من كثير يف به مأمور شرعي كدليل اإلجماعب الحكم-2

 إماو صريح، ودليل مستند إما منهما، مستند إلى استناده اإلجماع يف األمر مالك ألن والسنة 

 كالحكم المنزل النص من مستنب  معنى على بناء والحكم الصريح، من مستنب  معنى

  المنزل. عن ينفك ال الزم المنزل من المستنب  ألن فرق  بال بالمنزل
 الكريم. بالقرآن الحكم لوازم من ألنه به مأمور التبعية باألدلة الحكم-3

 بماله  الدين أحاط شخص مال بيع بصحة حكم فلو بالزمه، حكم بشيء القاضي حكم أن-4

  السابق. الملك انتهاء البيع صحة من يلزم ألنه المبيع  عن ملكه بزوال حكًما كان

 بهن، اناالفتت إلى مفض   ألنه بشهوة  النساء إلى كالنظر وسائله، جميع عن نهي الزنا عن هينال-5

 إذ حرام  الحرام ووسائل للحرام وسيلة ألنه حـراًما  فصار الزنا، محظور يف الوقوع َثم ومن

 تتانواالف الزنا إلى تفبي وسيلة فكل ذلك وعلى عنه، تنفك ال للمقصد مالزمة الوسيلة

 .حرام فهي بالنساء

ــــيُ 366 ـــــ ــــحع َوَ اِخـ ـــــ ــــل  َواِجـ ــــِ ـ ــــا َ  َ ـ ـــــ  . َرـ
 

ـــــــِ   ائ ـــــــَ َي   ـــــــ  ـــــــِ  َرْد، َوَ  َ ل ح  ـــــــُ ـــــــِ   ق  يُ  
ـــــــــــــــ حع . َ َ اجِ 367  ُِ اِـــــــَ َ )َلـ ـــــــــــــــ  لِ ل  َع   ـ

 
ـــ  َُرـ ِ  ا   ـــ   ـــُ ـ ـــ   ُبـ ـــح  ِرـ ـــَ ـ ـــَ ـ ـ  ِ ـــا ا ــــ ـــَ ـ ــــ ــــ  ِل(ِلـ

 
 المقدمة هذهو الواجب بمقدمة يسمى ما وهو عليه، الواجب يتوقف بما تتعلق القاعدة هذه

 بهوجو حيث من الواجب عليه يتوقف فما وجود، ومقدمة وجوب، مقدمة قسمين: إلى تنقسم

  الوجود. مقدمة هو وقوعه يف عليه يتوقف وما الوجوب، مقدمة هو
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 مانع، انتفاء أو اشرطً  أو اسببً  كانت سواء ،اإجماعً  تجب ال الوجوب، مقدمة وهي واألولى

 عليه جبلت تحصيله المكلف على يجب فال الزكاة، وجوب عليه يتوقف كالنصاب فالسبب

  الزكاة.

 ليجب السفر موجب له عرض إذا تحصيلها يجب فال الصوم، لوجوب كاإلقامة والشرط،

  الصوم. عليه

 لك " األصولية: القاعدة تعالجه ما وهذا ،الزكاة لتجب ونفيه رفعه يجب ال نيكالدَّ  والمانع،

 مقدمة حقيقة المقدمة وهذه "التحصيل   واجَب  يكون   ال فالشرط   بشرط   مشروط   هوجوب   ما

 واجبب ليس به إال الوجوب يتم ال ما" بقولهم: األصوليين بعض عنها عبر ولهذا للتكليف،

 لذيا المال كاكتساب عليها المكلف قدرة بين فرق فال تكليف مقدمة وألنها  "اإجماعً  امطلقً 

 المشترط العدد كحبور عليها قدرته عدم أو ونحوها، الكفارات أو الحج لوجوب شرط هو

  غيره. صنع من وإنما المكلف صنع من ليس ذلك فكل للكتابة، اليد وتوفر الجمعة يف

 د الوجو مقدمة هيو وجوبه، تقرر بعد الواجب إيقاع عليه يتوقف ما وهي الثانية، والمقدمة

 بةبالنس كالوضوء الذمة، به لتبرأ عليها يتوقف صحيح شرعي بشكل الواجب وجود ألن

  به. إال الصحيحة الصالة توجد ال إذ للصالة 

 تابة،للك واليد الفعل، على كالقدرة المكلف مقدور يف ليس قسم قسمين: إلى تنقسم وهذه

 هوهذ للجمعة، الكامل العدد وإحبار اإلمامة، صفات فيه تتوفر من وإيجاد للمشي، والرجل

 اعدة:الق وتنتظمها يطاق. ال بما التكليف باب من إيجابها ألن المكلف على تجب ال اأيًب 

 [.واجب فهو للمكلف مقدور وهو به إال الواجب يتم ال ما]

 اخارًج  أو كالركن، للواجب اجزءً  يكون أن إما يخلو: ال وهذا فعله المكلف مقدور يف وقسم

 كلب أمر المركبة بالماهية األمر ألنَّ   ااتفاقً  واجب فهو األول: كان فإن ،والسبب كالشرط عنه

 روغي وتشهد وسجود ركوع من فيها بما أمر- مثاًل - بالصالة فاألمر ،اضمنً  أجزائها من واحد

 ارعالش قال لو كما به، امقيًد  الشيء بذلك امشروطً  وجوبه يكون أن فإما الثاين: كان وإن ذلك.
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 مقيد واجب فهذا  فزك   النصاب ملكت إن أو ،امتطهرً  كنت إن الصالة عليك أوجبت :مثاًل 

 جبي ال- الحالة هذه يف- والشرط السبب من كاًل  أن الحاصل واالتفاق السبب، أو بالشرط

 لو ام ومثله: والشرط. السبب حصول بعد إال يحصل ال نفسه الواجب ألن الواجب  بوجوب

 هنا الواجب فمقدمة الوضوء. عليك أوجب وال صل :مثاًل  يقول كأنْ  اإليجاب، بعدم صرح

  اإليجاب. بعدم بالتصريح عماًل  باالتفاق تجب ال

 اجبالو فمقدمة عليك. واجب والوضوء صل يقول: كأنْ  بالوجوب، التصريح حالة وتقابلها

  بالتصريح. عماًل  ااتفاقً  واجبة هنا

 فهل الوجه، غسل وجوب مثل: الغير، بذلك مشروط غير امطلقً  الوجوب يكون أن وإما

 لذلك اتبعً  يجب هل اليوم، صوم ومثل: الوجه؟ غسل ليتحقق الرأس من جزء غسل يوجب

 ستة لىع فيه واختلفوا األصوليون فيه تنازع ما هذا اليوم؟ صوم ليتحقق الليل من جزء صوم

 يتوقف ما وجوب على يدل الشيء وجوب على الدال الخطاب أن عندي أرجحها مذاهب

 .اعاديً  أو اعقليً  أو اشـــرعيً  منهما كل كان وسواء ،اشرطً  أو اسببً  كان سواء امطلقً  عليه وجوده

 .فعله يستطيع بحيث به المكلف على القدرة شرط ذلك يف واشترطوا

 صيغها وتعددت عليها وفرعوا بكثرة القدماء األصوليون تناولها أيدينا بين التي القاعدة وهذه

 إذا به إال ميت ال بما أمر بالفعل األمر] الباقالين: بكر أبي القاضي صيغة فيها الصيغ أدق ومن

 [.غيره دون المكلف فعل من ذلك كان

  :ذلك تطبيقات ومن

 آياته من التناص يف نقوله ما نعلم وأن ونهتدي ونتذكر به ونعتبر القرآن نتدبر أن تعالى اهلل أمرنا-1

 ال اوم الفصحى، العربية بفهم إال يكون ال بها والعمل لها واالمتثال المسائل وهذه وأذكاره،

  .اإلسالم دين ضروريات من العربية فمعرفة واجب، فهو به إال الواجب يتم
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 إصالح يف السعي يجب أنه على الموجودين أصلح كان إذا للوالية األهل غير تولية يجوز-2

 إال الواجب يتم ال ما ألن ونحوها الوالية أمور من منه بد ال ما الناس يف يكمل حتى األحوال

  واجب. فهو به

 ببحس يكون شؤونها ومتابعة األموال بإدارة يقومون الذين والمحاسبين اإلداريين نصب-3

 ال ام فإن به، إال وصرفه المال قبض مصلحة تتم لم إذا اواجبً  يكون وقد والمصلحة. الحاجة

 .واجب فهو به إال الواجب يتم

 دباباتوال والبنادق بأنواعها المدافع صنع القرآن بنص العصر هذا يف المسلمين على الواجب-4

 البحر، يف تغوص التي الغواصات ومنها بأنواعها الحربية السفن وإنشاء والمناطيد والطيارات

 قوى نم وغيرها األشياء هذه صنع عليها يتوقف التي والصناعات الفنون تعلم عليهم ويجب

 اجب.و فهو به إال المطلق الواجب يتم ال ما بدليل واجب تعلمها سبيل يف والسفر ،الحرب
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  [ ت ]
 
ي
ْ
 النه

ــُ َ .368 ـه  ــيِ ال  ِ  ُبـُ ـ   ِ  ـ   ـبَ  فٌّ ـَلـ َوال    ــع 
 

ــــَ   ـــــُ   ــــِ   ُ َول عـــــِ       ــــ  ــــَ  ــــِ   ِ ر ــــ   ع ــــَ     ُر ـــــــــــــ  
 

 ألنَّ  وذلك .[54]طه: (چ چ) تعالى: كقوله ىهً ن   العقول سميت ومنه المنع، لغة: النهي

 الصواب. يخالف فيما الوقوع عن صاحبه ينهى العقل

 االستعالء. جهة على بالقول الفعل عن الكف طلب :اواصطالًح 

ــــــــــــُــــِ  .369 ــــــــــــ اَوُل  هَ  غد  َ ِبـ َ ىــــَ  حِ َقـ     ا  
 

اَأبـــــــَ     َولـــــــَ   َُ ـــــــَ  ح  ـــــــَ شـــــــُ  اِ لـــــــ  َري  لـــــــَ  ُِس
 

 لكراهةا وصيغ الحرام صيغ ذكرنا عندما التكليفية األحكام يف معنا مرت قد النهي صيغ أنَّ  أي

 ولكن التكرار  اتفاديً  ثانية مرةً  إلعادتها داعي فال  امجازً  أو صراحةً  النهي على تدل وكلها

 هي: ،النهي ىعل بمجردها تدل التي اللغة يف موضوعةال صريحةال دةيحالو صيغةال أنَّ  نوضح

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) تعالى: كقوله تفعل(، )ال الناهية )ال( ـبـ المجزوم المبارع الفعل

 ليست الصيغة هذه عدا وما .[32]اإلسراء: (ڑ ژ ژ) قولهو .[36]اإلسراء: (ۈئ

 كاآلتي: فيها، التفصيل سيكون عليه وبناءً  النهي  يف حقيقةً 

ُِ ُ عَــ . )َ   ــَ ــ  370 ا ــِ    ــَ عـــــَ ا( لــِ ــِ   الــ  ــَ   ــُ  
 

ـــــــِ   حُ ل ُ  ـــــــــــــــِ ـــــــُ َُا ـــــــَ د، َو  رـــــــَ د، لـــــــَ  ُ  ُـــــــُ
، رــــُ . رــــُ ــــَ 371  يد ــــِ  ــــ  لــــَ  ـــــِس   ، ــــِس  د ــــَ   فِ رــــُ 

 
،  ـــــــَ   حِس د هـــــــَ ، رـــــــُ ود ِف َوُرشـــــــــــــــ  ـــــــِ   ـــــــَ ـــــــ 

 
 

اقِـــ . وَ 372 عـــــَ ، لـــِ ـــ  ضد ا، رـــُ ـــَ ِس بـــــَ   ـــــَ   لـــِ ـــــح 
 

 ........................................ 
 
 

 يلي: كما هي كثيرة لمعان   (تفعل ال) وهي: النهي صيغة تستعمل

 .[151]األنعام: (ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ) تعالى: كقوله ،التحريم-1

 .[237]البقرة: ( ی ی ىئ ىئ) تعالى: كقوله ،الكراهة-2

 .[101]المائدة: (ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ) تعالى: كقوله ،اإلرشاد-3
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 (ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې) تعالى: كقوله ،واالحتقار التقليل-4

جر:  اهلل. عند ما بخالف وحقير، قليل فهو .[88]الح 

 .[46]طه: (ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) تعالى: كقوله ،التسكينو الطَّْمَأنة-5

 .[7]التحريم: ( ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ) تعالى: كقوله ،اليأس-6

 [.حم ]حسن: .«كراسيَّ  الدوابَّ  تتخذوا ال» :--كقوله ،الشفقة-7
 ." اشيئً  اليوم تفعل ال " لعبده: السيد كقول ،التهديد-8
 ." افالنً  تبرب ال " مرتبتك: يف هو لمن كقوله ،االلتماس-9

 .[8عمران: ]آل (ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ) تعالى: كقول ،الدعاء-10

 .[76]الكهف: ( ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ) تعالى: كقوله التفويض،-11

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)كقوله تعالى:  ،العاقبة بيان-12

 السعيدة. األخروية الحياة هي الجهاد: عاقبة أن أي .[169عمران: ]آل (ڻ ڻ

372.................................. 
 

ُـــــــَ   عـــــــ   ُِس ع رـــــــُ رد  حَ  ـــــــَ  َواجـــــــِ ـــــــَ    ُأرـــــــُ  
 

 الحظر. يقتبي فإنه ،وروده حين إلى اواجبً  كان قد شيء يف النهي ورود أنَّ  أي

 أمثلة: 

 ينالمشرك قتال عن للنهي وذلك يقاتل، ولم الحرام المسجد إلى لجأ إذا الكافر قتل من المنع-1

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ) :تعالى قوله يف الحرام المسجد عند

 ة:اآلي نفس يف وعال، جل قوله، يف بقتالهم األمر بعد .[191]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 بناء وهذا .[191]البقرة: ( ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)
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 ہ ہ) تعالى: قوله وهي براءة، بآية منسوخة وليست محكمة، اآلية هذه بأن القول على

  .[5]التوبة: (ے ے ھ ھ ھ ھ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ) تعالى: قوله به األمر بعد الشيء عن النهي ومن-2

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ) قوله: يف وذلك .[187]البقرة: (ڳ ڳ ڳ

 القرطبي يقول .[187]البقرة: ( ڤ ڤ ) اآلية: أول يف قوله بعد .[187]البقرة: ( ژ

 مفسد ذلك أن اعامًد  معتكف وهو امرأته جامع من أن على العلم أهل أجمع تفسيره: يف

 [.332 /2] فه.العتكا

 مل اهلل إن» الحديث: يف للوارث الوصية عن النهي من ورد ما الوجوب: بعد الوارد النهي ومن-3

 الف أال حقه حق ذي كل وأعطى التركات قسم تولى حتى مرسل نبي وال مقرب بملك يرض

 .]ق[ «للوارث وصية

 هللا رضي وقاص أبي بن سعد حديث يف الثلث من بأكثر الوصية عن النهي من ورد ما ومنه

 دة،واح لي ابنة إال يرثني وال مال ذو وأنا ترى، ما الوجع من بي بلغ اهلل، رسول يا قلت عنه:

 إنك كثير، والثلث سعد، يا الثلث» قال بشطره فأتصدق قال .«ال» قال مالي بثلثي أفأتصدق

 .]م[ «.الناس يتكففون عالة تذرهم أن من خير أغنياء ذريتك تذر أن

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ) تعالى: لقوله واجبة كانت واألقربين للوالدين الوصية ألن وذلك

 (ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ن،واألقربي الوالدين من يرث ال لمن مندوبة وبقيت المواريث، آية نسختها ثم .[180]البقرة:

  الثلث. على يزيد ال وبما
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-اهلل رسول أمرنا» بالحديث: بمنعه قال من واستدل الكالب، قتل جواز يف العلماء اختلف-4

-النبي نهى ثم فنقتله، بكلبها البادية من تقدم المرأة إن حتى الكالب، بقتل--قتلها، عن 

 قتلها عن النهي لورود وذلك .]م[ .«شيطان فإنه النقطتين، ذي البهيم باألسود عليكم» وقال:

 مما وهونح العقور كالكلب منها استثني ما غير قتل يجوز فال الحديث. يف كما به األمر بعد

 واألذى. البرر منه يحصل

َ ي   ِإن   .373 َ حُ  ُجــــــــُِس رِ  َ َ ــــم  ــــُهــــــــ   ُ ــــ    ال 
 

ــ     ـــ ــ د  ِرـ ـــ ـــ ــاَ ُْ  ُلَةـ ـــ رِ  ِإَ ـ ــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ــُ ـ ـــ ـــ ـ  ُ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَ ـ ـ  ال 
 

 الجمهور مذهب هذا لقرينة. إال عنه يصرف وال للتحريم-القرائن عن المجرد-المطلق النهي

 ارضيع ولم للتحريم الصيغة بهذه يستدلون كانوا حيث الصحابة إجماع وعليه اللغة وأهل

 السكوتي. اإلجماع على فدل أحد

 والمعقول: ،اإلجماعو والسنة، الكتاب، من ذلك دليلو

 .[7]الحشر: ( ہ ہ ۀ ۀ )تعالى: قوله الكتاب: من-1

 باالنتهاء واألمر--رسول ه عنه نهى عما باالنتهاء أمرنا تعالى اهلل أن اآلية: من الداللة وجه

 وبذلك ،احرامً  عنه المنهي فعل فيكون والمعصية، اإلثم توجب الواجب ومخالفة واجب 

 للتحريم. النهي يكون

  .]ق[ «.فاجتنبوه شيء عن نهيتكم فإذا» :--قوله السنة: من-2

 فيكون للوجوب  واألمر عنه  نهى ما باجتناب أمرنا--النبي أن الحديث: من الداللة وجه

  للتحريم. عنه نهي ما فعل

 عربي بلسان جاءت الشريعة وأدلة للتحريم  النهي أن على اللغة أهل أجمع فقد :اإلجماع-3

  مبين.
  للذهن لمبادرتها وذلك القرينة  عن المجردة الصيغة من الحتم َيفهم العقل أن المعقول: من-4

 من بعدهم ومن- عليهم اهلل رضوان- الصحابة أن ذلك على ويدل الحقيقة  دليل والمبادرة
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 رائن الق عن المجردة النهي بصيغة بورودها األشياء تحريم على يستدلون كانوا التابعين

 لقوله حرام  والربا .[32]اإلسراء: ( ڑ ژ ژ) تعالى: لقوله محرم  الزنا فيقولون:

 الصيغة مجردل والتحريم .[130عمران: ]آل (ەئ ەئ ائ ائ ى ى) :تعالى

  .هفي حقيقة الصيغة بأن مشعر

َ ىـــــــــــِ  .374 رِ لـــِ ـــ  ـــَ     َو ـــَ ـــ  شـــ       َُارِ َوالـــ ـــ 
 

ــــ  ــــَشـ ـ ــــا    فسِ َوال  ــــل  ثُ  َيـ ــــَُارِ  ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ــــ   ـــــ ــــِ ـ ـــــ ـ  ِ  ِ ا
 

 مسألتان: هنا

 :الفور يقتضي املطلق النهي األوىل:

 التأخير. أو التعجيل، داللة عن المجرد النهي المطلق: النهي

 .وقته أول يف العمل أداء وهو مهلة، بال الشيء استعمال :والفور 

 علالف عن االنتهاء يف اإلسراع يوجب صدوره بمجرد-القيود من الخالي-المطلق النهي أنَّ  أي

 يف نأل والعقاب  اللَّوم   عليه يترتب االنتهاء عن تأخير فكل ذلك: على وبناءً  عنه  ن ه ي الذي

 اإلسراع. لزوم من النهي يقتبيه لما مخالفة التأخير

 :والتأبيد ارالتكر يقتضي املطلق النهي الثانية:

 تبييق-صفة أو شرط على المعلق وغير التكرار، أو بالمرة المقيد غير-المطلق النهي أن أي

 العمر مانلز امستوعبً  انتهاءً  يكون بحيث االنتهاء المكلف فيكرر ،اأبًد  عنه المنهي عن االنتهاء

 حصلي كما زمن أول يف االنتهاء ليحصل  اأيًب  الفور على ينتهي أن التكرار لوازم ومن كله،

 نهيالم الفعل عن االنكفاف المطلوب بل واحدة  مرة االنتهاء يكفي فال وعليه: بعده. فيما

 الدوام. على عنه

375. َ ُ ا ِ  يــــَ  ِ     َوال  ه  َ  ـــــــــــــَ  ا ــــ َ ُرل   ِل  
 

 ...................................... 
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 ،معاملة أو عبادة، عنه المنهي كان سواء أي ،امطلقً  عنه المنهي فساد يقتبي النهي أنَّ  أي

 اآلثار. ترتب عدم بالفساد: والمراد

 الذمة. براءة عدم العبادات: يف النهي فأثر

 والحل. الملك إفادة عدم المعامالت: يف النهي وأثر

 يف لغيره أو لعينه، عنه النهي كان سواء فساده، يقتبي احكمً  المفيد السبب عن النهي ورد فإذا

 والنهي نة،المزاب بيع عن والنهي الثاين، النداء بعد البيع عن كالنهي المعامالت يف أو العبادات،

 صالحها. يبدو أن قبل الثمار وبيع والشغار، المتعة، نكاح عن

 والشافعية، المالكية، من الجمهور مذهب وهذا ،فسادها يقتبي ذلك كل عن فالنهي

 .لفسادا على يدل ال النهي قيل: ،المتكلمين وبعض الحنفية، وبعض والظاهرية، والحنابلة،

  .يقتبيه ال لغيره عنه والنهي الفساد، يقتبي لعينه الشيء عن النهي وقيل:
 النهي أن ل:وقي .يقتبيه ال والعقود المعامالت ويف فسادها، يقتبي العبادات عن النهي وقيل:

 سديف فال العبد  لحق كان وإن عنه، المنهي يفسد فإنه تعالى  اهلل لحق كان إن الشيء عن

 أن على فيعود النهي ورود بعد العقود بعض تصحيح مسألة أما األول، والراجح عنه. المنهي

 بعض وتلحقه الجهة هذه من فيصحح إحداهما من مقصود هو جهتان، له الواحد الشيء

 عليه ورد ما أن على يدل وهذا اإلثم. ويلحقه الجهة هذه من فيفسد خرىاأل من ومنهي اآلثار،

 .بقدره ولو امطلقً  فساده اقتبى النهي

 أمرنا يف أحدث من» :رواية ويف .]ق[ «.رد فهو أمرنا عليه ليس عماًل  عمل من» :--قوله-1

 خارج هو بل الدين، يف بداخل ليس عنه المنهي أن الداللة: وجه .]م[ .«رد فهو منه ليس ما هذا

 ثبتت مقبواًل  امجزئً  كان ولو مقبول، وال بصحيح ليس ما المردودو ،باطاًل  امردودً  فيكون عنه 

 .امردودً  كان لماو أحكامه
 منو عنها، بالنهي العقود فساد على استدلوا إنهم حيث  - عنهم اهلل رضي- الصحابة إجماع-2

 الذهب تبيعوا ال» :-- قوله يف الوارد بالنهي الربا عقود فساد على استدلوا أنهم ذلك أمثلة
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 نهع بالنهي الحج يف المحرم نكاح فساد على واستدلوا .]ق[ ...«.بالورق الورق وال بالذهب،

 يقتبي النهي يكن لم فلو ذلك، وغير .]م[ «.ينكح وال المحرم ينكح ال» :--قوله يف الوارد

 داللاالست هذا أحد ينكر ولم عنها، المنهي األمور فساد على النواهي بتلك استدلوا لما الفساد

 .اإجماعً  فكان

 صار اوإذ يأثم، ارتكبه إذا المعنى ولهذا وحظره، عنه المنهي حرمة يقتبي أنه النهي يف األصل-3

 درجات أدنى وهذا الشرع، يف فعله أطلق ما هو المشروع ألنَّ   امشروعً  يبقى ال امحظورً 

 امحظورً  الواحد الشيء كون فيستحيل الشرع  يف عنه المنهي هو والمحظور المشروعية،

  واحد. وقت يف اومشروعً 

  فاسد. للمفسدة والمتبمن عنه، المنهي يف الكائنة المفاسد لدرء يكون النهي أن-4

 والجواز  الصحة على ويدل به، المأمور إجزاء على يدل واألمر ونقيبه، األمر ضد النهي أن-5

 .نقيبه وال ضده يكن لم وإال وفساده، وبطالنه إجزائه عدم على النهي يدل أن فيجب

 وكل إباحة، أو إيجاب، أو أمر، إما الشرع: إجزائه طريق لكان امجزئً  كان لو عنه المنهي أن-6

 .هذا لجميع نفي ألنه النهي  منه يمنع ذلك
 القاعدة: هذه أمثلة ومن

 الصالة عن نهاه» :-- اهلل رسول أن- عنه اهلل رضي- علي عن ورد بما الفقهاء، بعض استدل-1

 وأن ثمود، أرض بئر من استقوا ما يهريقوا أن أمر--أنه» :ورد وبما [.خـ] «.بابل خسف يف

 ال أنه على ،]ق[ «.الناقة تردها كانت التي البئر من يستقوا أن وأمرهم العجين، اإلبل يعلفوا

 نهى--النبي ألن بمائها  الطهارة تصح وال بأهلها، خسف التي األرض يف الصالة تجوز

  بمائها. يتطهر وال فيها، يصلى فال الفساد  يقتبي والنهي ذلك، عن

 ال المعصية نذر أن على [.ع ]صحيح: «.معصية يف نذر ال» :--بقوله الجمهور استدل-2

 انتفت له،أص من النذر انتفى فإذا أثره، نفي على يدل امطلقً  المعصية نذر نفي ألن فيه  كفارة

 به أريد خبر ثالحدي يف الصيغة بأن القول وعلى المتبوع. بانتفاء ينتفي التابع ألن كفارته 
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 بطل  بالنهي المنذور فسد وإذا الفساد، يقتبي فالنهي المعصية، نذر عن النهي وهو اإلنشاء،

  الكفارة. يف تأثيره معه

 أن اإلمام، قبل رأسه رفع إذا- أحدكم يخشى ال :أو- أحدكم يخشى أما» :--بقوله استدل-3

 اإلمام سبق من أن على ،]ق[ «.حمار صورة صورته اهلل يجعل أو حمار، رأس رأسه اهلل يجعل

 ييقتب النهي أنّ  على بناء باطلة  صالته فإن ونحوه، اإلمام، قبل رأسه رفع بأن ،امتعمًد 

  الفساد.

 الحاج، يفعل كما افعلي» حاضت: لما- عنها اهلل رضي- لعائشةَ --بقوله الجمهور استدل-4

 فعلته إن ،الحائض طواف بطالن يقتبي أنه على ،]ق[ «.تطهري حتى بالبيت تطويف ال أن غير

 وذلك اد،الفس يقتبي العبادات يف النهي ألن وتغتسل  دمها ينقطع حتى حيبها، يف وهي

 يف لطهارةا فتشترط والمحدث  الجنب الحائض معنى ويف فعلته، لو الطواف بطالن يقتبي

 الطواف.

375.............................. 
 

َر    ــــَوا   ــــِ الىِس  ُِ ـ ـــــ ـــــ ــــبِ  حسِ ـ ــــهَ ـ ـــــ ــــيُ  َماـ ــــ سِ ـ ــــ َ ـ  اـ
 

 فهو أضداد له كان وإن واحد، ضد له كان إذا ببده-المعنى جهة من-أمر الشيء عن النهي

 الجمهور. مذهب وهو بالقعود. أمر فهو (تقم ال) قال: فإذا بأحدها، أمر

  أضداده. جميع عن-المعنى جهة من-نهي بالشيء األمر القاعدة: هذه ويقابل

 أمثلة:

 هنا الكتمان عن النهيف .[228]البقرة: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) تعالى: قال-1

 بناء كله وهذا باإلظهار. مأمورة ألنها به  تخبره فيما قولها قبول وجب ولهذا باإلظهار، أمر

  القاعدة. به تقبي كما ببده، أمر الشيء عن النهي أن على

 ،"عدتي انقبت قد له: مجيبة فقالت راجعتك، قد " لمطلقته: الرجل قال لو عليه: وبناء

 نأل عدتها  انقباء عن إخبارها يف أمينة المرأة ألن يمينها  مع حنيفة أبي عند قولها فالقول
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 (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) تعالى: لقوله الباب هذا يف ائتمنها الشرع

 والحبل. الحيض هو .[228]البقرة: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ) :قوله تفسير يف قيل .[228]البقرة:

 عن النهي ألن باإلظهار، أمر الكتمان عن والنهي الكتمان، عن- وتعالى سبحانه- نهاهن

  ببده. أمر الشيء

ن ولو لجارتها جارة تحقرن ال المسلمات نساء يا» :--اهلل رسول قال-2  .]ق[ «.شاة ف ْرس 

 الود،و المحبة تدوم حتى ببده أمر لجارتها، الصغيرة الهدية تحتقر أن المرأةَ --النبي ي  هْ ونَ 

  حقيرة. الهدية كانت ولو بهدية لجارتها الجارة   د  واد  ت  ل   قال: فكأنه

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ) تعالى: قوله يف الشهادة كتمان عن النهي-3

 (ڻ ڻ ں) تعالى: لقوله المدعي  طلب إذا بأدائها أمر .[283]البقرة: ( ڦ

 ضرورة من البد فعل ألن ببده  أمر الشيء عن النهي أن على بناء هذاو .[282]البقرة:

  عنه. المنهي عن االنتهاء

يَّ  َأنَّ » :--هريرة أبي عن ورد-4
ر   ن َكاح   َعنْ  َنَهى--النَّب   وجب ولذلك [.طب] .«الس 

 السفاح عن يمتاز النكاح قالوا: حيث الفقهاء، بعض به صرح كما النكاح، يف اإلعالن

 أمر الشيء عن النهي ألن عالنية  النكاح يكون أن فيجب ،اسرً  يكون الزنا فإن باإلعالن،

  ببده.

 ا،هن المقصود المعروف يف العصيان عن فالنهي .]ق[ «.معروف يف تعصوا وال» :--قوله-5

  ببده. أمر شيء عن النهي أن على بناء الطاعات  بجميع بالقيام أمر

ْريان بالبيت يطوف وال» :--قوله-6  عند العورة ستر من ببده، أمر فيه النهي .]ق[ «.ع 

 النهي ذإ الطواف  لصحة شرط العورة ستر أن على يدل الطواف، يف التعري عن فنهيه الطواف 

 .ببده أمر   الشيء عن
 "الخاص فروع انتهت"
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[2]  
ُّ
ـام
َ
ـع
ْ
 ال

قُ َ ة   ـــــــــ  يَ  .376 ُع ُ  ُِ  َل     ُ  ُ ُـــــــــ  يَ  ارَ     ُ ال 
 

ُِ     رـــــِ   ُد  غـــــَ ـــــ  عـــــَ  ..... َيُـــــــــــــ  ...َ  ـــــ 
 

 والعموم. العام له ويقال ،الشامل :لغةً 

 حصر. غير من واحدة دفعة واحد بوضع له يصلح ما لجميع المستغرق اللفظ :اواصطالًح 

 :به وخرج

 لها. عموم وال ألفاًظا ليست فإنها األفعال،-1
  التعريف يف يدخل ال ذلك مثل فإن ،" عام مطر هذا " :مثل ،المجازي أو المعنوي، العموم-2

 ننح ما وهو- اللفظي العموم أما .يختلف بل فيه الحكم يتحد ال المعنوي العموم ألن وذلك

 .تخصيص بدون الطالب جميعَ  وشامل   عام "الطالب أكرمك ":متحد فيه الحكم فإن- بصدده
 واحد. ظلف والعام لفظ. من بأكثر العموم استفادة وهو المركبة، األلفاظ-3

 اواحًد  يتناول المطلق اللفظ ألن .[3]المجادلة: (ڈ ڈ) تعالى: قوله مثل المطلق اللفظ-4

 بأعيانهم. اأفرادً  يتناول شامل مستغرق والعام ،بعينه ال
 يف الشائع للفرد وضعت وإن النكرة ألن التعريف، يف تدخل ال حيث ،اإلثبات سياق يف النكرة-5

 اولهتتن وإنما واحدة، دفعة تتناوله لم أنها أي: له، وضعت ما جميع تستغرق ال أنها إال جنسه

 .اقريبً  سنوضحه وهذا .البدل سبيل على

 ېئ ېئ) تعالى: قوله مثل له يصلح ما بعض يف ستعملم فإنه الخاص: به أريد الذي العام-6

 هاب يقصد لم ولكن العموم، صيغ من صيغة " الناس " لفظ فإن .[173عمران: ]آل (ىئ ېئ

 .مسعود بن عيمن   وهو: واحد، فرد بها قصد بل العموم، هنا

376................................ 
 

ـــ    .................  ــــ ــــ ــــ ـــُ  َلـ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ   ــــ ــــ  َوالس ـ
ــــــِ    ع( َأو  )ُرعَ . )كُ 377  ــــــُ  ع  ِ يٌّ( )َجـ ( َ ـ    

 
ُِق  ــــ ـــــ ـ ــــَ ة  ـ ِ  َيـــــيس  ُرـــــ   ــــَُ د َوال َ    ـ ــــ    ا ِ ـــــ   ُرـ
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ــــــَ ــــــِ    378 ـــِهـــَ ا َوَ ـــ    . َأو  َرـــا ُيَىاُ  ِ   
 

ِ  س  كَ   ِ  الــ  ــَ  ّ   َ عــ  ـــــَ اُؤُ ( َو ي ــِ  ــــــــــــــــــ)رـــــَ
ـــِ    379   ِ ُي اِ  ـــُ  ُ  َهاُ  َوال  . َوالش   ــــــ   ُ َ ـــ  

 
  ) ــــــــــَ ــــــــــا َو)َرــــــــــ    ِ يُ َوُلـــــ  َهـــــا َأ ــــــــــِ ـــــ      َ 

ــ ــ  ــ  380  ْع  ــِ   ال َُ شــِ هــ  .  ــَ ــ ــ  ل  ِ   َــ ِ  َوال  عــُ
 

ـــَوالش    ــــ ــــ ِي اِ ر  ـ ـــُ  ــــ ـــ ِ ـ ـــ َ ـ ــــ ـــاِن، َوال  ـ ـــَ اُو  َ ـ ـــ ُ ـ  ل  ـ
 

 :اآلتي ،أهمها مخصوصة، بألفاظ العموم يعرف

 (ڻ ڻ ں ں) تعالى: كقوله :معناها يف وما )عامة( و )كافة( و )جميع( و )كل( لفظ-1

 (ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ) وقوله: .[185عمران: ]آل

 وكان» :--وقوله .[36]التوبة: (ۉ ۉ ۅ) وقوله: .[158]األعراف:

 وهي "سائر"مثل: معناها، يف وما .]خ[ «.عامة الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي

 يغص من فليست الباقي بمعنى التي "سائر" أما الشامل. أي: المدينة، سور من المشتقة

 اربعً أ منهن اختر" :- النسوة من عشر وتحته أسلم لما الثقفي لغيالن-- قوله ومنه العموم،

  باقيهن. أي: " سائرهن وفارق

 وقوله: .[2]العصر: (پ ٻ ٻ ٻ) تعالى: كقوله :االستغراقية ل(ابـ) المعرف المفرد-2

 (ٿ ٺ ٺ ٺ) وقوله: .[275]البقرة: ( ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ )

 .[38]المائدة:

 ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) تعالى: كقوله العهدية، )أل( بـ المعرف المفرد أما

مل: (حس  هب والمقصود {رسواًل } قوله: قبله تقدم حيث معهود هنا الرسولف .[16،15]المزَّ

 للعموم. هذا فليس السالم، عليه موسى

 (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ) تعالى: كقوله :االستغراقية ل(ابـ) المعرف الجمع-3

 .[228]البقرة: (چ ڃ ڃ) وقوله: .[222]البقرة:
 .كل موضعها يصلح أن )ال(االستغراقية وضاب 
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ) تعالى: كقوله ظاهر اسم إلى يفأض سواء :باإلضافة المعرف المفرد-4

 الحل ماؤه الطهور هو» البحر: يف-- قولهك ضمير: إلى أضيف أو .[18]النحل: ( ڦ

 )الناس، مثل لفظه، من له واحد ال الذي الجمعي الجنس لفظ مثلهو [.ع :صحيح] «.ميتته

 (.اإلبل

 .[23]النساء: (ڌ ڌ ڍ) تعالى: كقوله :باإلضافة المعرف الجمع-5

 .[103]التوبة: (ڱ ڱ ڱ ڱ) وقوله:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) كقوله: صيغة: عشرين نحو وهي :الشرط أسماء-6

 قلبت ما( )ما وأصلها: ،" تنجح تذاكر مهما " وقولنا: .[132]األعراف: (ڄ ڄ ڄ

  الشرطية. " ما "و ،"مه" من مركبة إنها بعبهم: وقال ا(،)مهم فصارت: هاء، األولى األلف

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ) تعالى: قوله نحو شرطية، كانت إذا العموم تفيدو "َمنْ "و

 ىت مت) :تعالى وقوله [.8 ،7 ]الزلزلة: (گ گ ک ک ک ڑک ڑ

َلت: (جث يت  وقوله [.89 ]النمل: (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: وقوله .[46]ف ص 

 «.سلبه فله قتياًل  قتل من» :--وقوله [.3 ]الطالق: ( ھ ھ ھ ہ ہ ہ) :تعالى

 درهم. فله يأتني من وقولنا: .]خ[ «.له فهي ميتة اأرًض  أحيا من» :--وقوله ،[ت ]صحيح:

 ٿ ٿ ٿ ٿ ) وقوله: .[185]البقرة: (ہ ہ ہ ہ ۀ ) تعالى: كقولهو

 گ ک ) وقوله: .[78]النساء: (ۋ ۋ ٴۇ ۈ) وقوله: .[197]البقرة: ( ٹ ٹ

 .[110]اإلسراء: ( ڳ گ گ گ

  وكم(. وكيف، وأنى، وأيان، وأي، وأين، ومتى، وما، ،)َمنْ  نحو: :االستفهام أسماء-7

 تعالى: وقوله .[255]البقرة: ( ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) :تعالى قوله أمثلتها: ومن

 (چ چ چ ڃ) وقوله: .[245]البقرة: (ى ى ې ې ې ې ۉ)
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 ڃ ڄ ڄ ڄ) تعالى: وقوله .[51]اإلسراء: ( ڦ ڤ ڤ) تعالى: وقوله .[17]طه:

 - ومثله به، يأتيه بأنه نفسه عن أجابه الكل ألن عامة  ( أي فـ) .[38]النمل: (ڃ ڃ ڃ

 (ۅ ۋ) تعالى: وقوله .[19]األنعام: (پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :تعالى قوله - أيًبا

 تعالى: وقوله .[187]األعراف: ( ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) :تعالى وقوله .[26]التكوير:

  .[19]الكهف: ( ے ے) تعالى: وقوله .[37عمران: ]آل (خب حب جب يئ ىئ)

 ووذ والالئي، والالتي، والذين، واللتان، واللذان، والتي، )الذي، نحو: :الموصولة األسماء-8

 ک ک) تعالى: كقوله ااتفاقً  للعموم فليست الموصولة الحروف بخالف الطائية(،

 .[58]األحزاب: (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ( ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ) وقوله:

 ( چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) وقوله: .[4]الطالق:

 (ڤ ڤ ٹ) تعالى: قوله منها: كثيرة، عليها واألمثلة .[22]النساء:

 ۉ ۉ) وقوله: .[4]البقرة: (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ):وقوله .[16]النساء:

 ڎ ڌ ڌ) وقوله: .[101]األنبياء: (ائ ى ى ې ې ې ې

 وقوله: .[34 ]النساء: (ڤ ٹ ٹ) وقوله: .[10]النساء: (ڈ ڈ ڎ

 قولك :" الذي " بمعنى التي وهي " الطائية ذو " ومثال .[4]الطالق: (ۋ ٴۇ ۈ ۈ)

  عرفت. الذي أي " عرفت ذو أنا "

 األمثلة يف كما جنسية كانت إذا للعموم، الموصوالت من ونحوه " الذي " يكون وإنما

 ٻ ٱ) :وقوله .[30]غافر: (ۋ ٴۇ ۈ ۈ) تعالى: كقوله فال، العهدية أما السابقة،

 .[1]المجادلة: (پ پ پ ٻ ٻ ٻ
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 العموم تفيد والموصول واالستفهام الشرط أدوات أي (:تمثيل نومَ  أسما وكلها) قوله:

 المشترك يف األمثلة وستأتي )َمْن( بلفظ: كلها لها للتمثيل ويصلح الحروف، ال منها األسماء

 الحريف.

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ) تعالى: وقوله (،اهلل إال إله )ال التوحيد: ككلمة :النفي سياق يف النكرة-9

--وقوله .[3]سبأ: (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ) وقوله: .[91]المؤمنون: ( ٺ ٺ ٺ ڀ

 :رقهبط ]صحيح «.رضرا وال ضرر ال» وقوله: ،]ق[ «.الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال» :

 [.حم

  .[65]مريم: (ڀ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قولهك :نكارياإل االستفهام بالنفي ويلحق

 بل ة،والقو الوضوح من واحد مستوى على ليست العموم على النفي سياق يف النكرة وداللة

 يحتمل الذي «الظاهر» قبيل من تارة فتكون والسياق، التركيب خصائص بتفاوت تتفاوت إنها

 تبرتع التي المواضع فمن المراد  غير يحتمل ال الذي «النص» قبيل من وتارة وغيره، المراد

بقت إذا العموم: إفادة يف النص قبيل من ن» بلفظ النكرة س   ہ ۀ ۀ ڻ) كقوله: «م 

 .[19]المائدة: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ) وكقوله: .[91]التوبة: (ہ

 كقوله:و .[36]النساء: ( ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ )  كقوله: :النهي سياق يف النكرة-10

 .[81]هود: (جت يب ىب مب) وقوله: .[84]التوبة: (ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے)

 .]ق[ «.اطيبً  تمسوه وال»:--وقوله

 .[6]التوبة: (ائ ى ى ې ې) تعالى: كقوله :الشرط سياق يف النكرة-11

 امرأة أيما» :--كقولهو .[59]النساء: (خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ) وقوله:

 [.ع ]صحيح: «.باطل فنكاحها نفسها نكحت
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 وقوله: .[68]الرحمن: (ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: كقوله :االمتنان سياق يف النكرة-12

 وقوله: .[12]الغاشية: (ڳ ڳ ڳ) وقوله: .[48]الفرقان: (گ گ ک ک ک)

 .[72]النحل: (حب جب يئ ىئ مئ حئ)

 .[43]البقرة: (ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) تعالى: قولهك الجماعة: واو-13

َجاِ  وَ . )381 ـــــــــُِس ، َو )َر   َلالـ َ ا( ُخ    وال ِس
 

الا( بِ َورـــــَ   ِ  َو)كـــــَ عـــــِ اِس( َ ضــــــــــ  َ  َ  ـــــ      اب 
َكال  . َوَرا ِ 382  َن ا  ُـــــــــَ ِ  ُ ُ  ـــــــــ   عَ ) ا(َُ ُ       

 
ــوال  ُ )   ـ ــ   ـــ ــح  ِ ـ ـــ ــاُي َقـ ــ    َ ـ ـــ ــَ    َ َعـ ـ ــَ ( اخ  ـــ ــُ ـ اـ  ـــ  

ـُهــــ رِ 383  ـ    ُ َ ُح ال  ـم  ـ ـ اُفَ َر َُ ـِ   . َ اِ خ 
 

ـــــَ   ُو َو  ُـــــَ ـــــ  رِ   ــــــــــــــــــــــ   ـ ـــــُ ـــــم ك ال ـــــِ اُ    ـــــَ  اْلِ  
َُائِــ 384  ــَ ِح َأو  ق ــِ ـــــ  ــ   ة ــ  ــ  ــَ  ال ا بــَ    ُ . ِإرـــــ 

 
ِئـــــــــــــــــــ ُ   ا اِ  لـــــَ ِ ـــــَ ِلن  َقـــــــــــــــــــ   عَ  اَ    َوقـــــَ

 . ِبــــــــــَ ضِعِ ، .......................385 
 

 ........................................ 
 

..... 
 :كاآلتي ،أقسام واإلناث، الذكور على داللتها حيث من الجموع ألفاظ

 الذكور دون باإلناث خص وما )الرجال(، كـلفظ: النساء دون الذكور على بالداللة خص ما-1

 اللفظ. عن خارج بدليل إال اآلخر إلى أحدهما ينصرف ال فهنا )النساء(، كلفظ:
 وذلك ببيان، إال اآلخر دون بأحدهما يختص وال وضعه، بأصل واإلناث الذكور يشمل ما-2

 .الموصولة و)ال( و)ما( )من( نحو:
 ث:التأني وال التذكير عالمة فيه تظهر لم الذي وهو وضعه، بحسب واإلناث الذكور يشمل ما-3

 والبشر. واإلنس كالناس
 ستعملي وما انصرفوا(، )المسلمون مثل: السالم، المذكر جمع يف التذكير بعالمة يستعمل ما-4

 جمع صور: أربع فهنا فعلن(، قد )المسلمات مثل: السالم، المؤنث جمع يف التأنيث بعالمة

 السالم: المؤنث وجمع )انصرفوا(، الجماعة: وواو السالم:)المسلمون( المذكر

 اث؟واإلن الذكور من الصنفين تشمل هل فيها اختلفوا )فعْلَن(، النسوة: ونون )المسلمات(،

 قوالن: عالمته؟ عليه دلت ما جمع كل يختص أم
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 إال للذكور هو فيما النساء يدخل فال الجمهور، مذهب وهو االختصاص: األول: القول

 لمسمياتها، وضعت األسماء ألن بدليل  إال للنساء هو فيما الرجال يدخل ال كما بدليل،

 يف اثاإلن دخول تقتبي قرائن تقوم قد ولكن غيره، عن نوع كل تمييز الوضع بهذا فحصل

 لىع الذكور اإلناث تلحق ذلك ومع قرينة تقوم ال وقد التشريع، عموم كقرينة المذكر، جمع

  .[38]البقرة: (ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: كقوله التغليب، سبيل

 ضعيف. وهو بالوضع، واإلناث المذكر تشمل الثاين: القول

(1) 
ـــ ِ  ......... 385 ـ ـــ   َ ـ ـــيِس ال  ــــ ـــ   َأَقـ ــــ ــــ ــــ  َوِ ـ

 
ِبـــ    اث ـــــــــَ ــــــ ـــ ِ   ـــَ ــــــح   َأو  َثـــتَثـــــــــــــــ   َ ــــــ  

ج  ُ 386  ــــَُ ــــا ُ ـ ِر َرـ ــــ   ُهـ ــــُح ال ُ    ـــــ َ ـ  . َوَرم 
 

ــــــــــِح   َوِ ـــــ  ـــــُ  ُ ـــــ   ِلـــــ   ِبــــــــــ   َُ ِهـــــَ ـــــا ُي  َ ـــــ  
 

  يلي: كما المسألة يف النزاع محل تحرير من بد ال المسألة يف الخوض قبل

 اآلتي: يف النزاع محل ليس :أواًل 

راد فغير ع( م )ج مادة من المؤلف الجمع لفظ-1  إلى شيء ضمَّ  يقتبي موضوعه ألن هنا  م 

 خالف. بال زاد وما عليهما زاد وما والثالثة االثنين يف حصوله على متفق وهذا شيء 

 خالف. بال ثالثة أقله فإن صالة،ال غير يف " الجماعة " لفظ-2

 كلمالمت ضمير كان سواء الجمع، ببمير نفسه عن الواحد أو نفسيهما، عن االثنين تعبير-3

 ."نحن " كقوله: منفصال أو ،"فعلنا" كقوله: متصاًل 

 رؤوس ضربت " قائل:لا وقول .[4]التحريم: ( ڳ گ گ) تعالى: قوله مثل مدلول-4

 عالجم بلفظ جسدين من عبوين عن التعبير ألن وذلك ،" بطونهما وطئت"و ،" الرجلين

 كالكلمة هو يماف التثنية على يدل ما اجتماع لثقل " قلباكما " قيل: لو فإنه التخفيف، منه يقصد

 مرتين. الواحدة

                                 
 عبد الكريم النملة.دكتور لل "وأثر االختالف فيهأقل الجمع عند األصوليين " :انظر( 1)
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 لالستغراق. فإنه كالرجال، " أل " بـ المعرف الجمع-5

 النزاع؟ محل هو ما إذن

 وهي: المجردة، الجموع صيغ هو: النزاع محل 

 يلي: كما هي أمور أربعة وزن على تكون التي وهي المنكر، القلة جمع-أ

 .كأرغفة ة  لَ ع  فْ أَ -1

 كأرجل. ل  ع  فْ أَ -2

 كأثواب العَ فْ أَ -3

 كصبية. ةلَ عْ ف  -4

 .(مسلمات)كـ المنكر السالم المؤنث وجمع كمسلمين، المنكر السالم المذكر جمع-ب
 كرجال. المنكر الكثرة جمع-ت
 ." خرجوا " قوله: يف الواو مثل " الجمع واو-ث

 كما هي مذاهب على واحد أو اثنان أو ثالثة هو هل حقيقةً  الجمع أقل يف العلماء فاختلف

 يلي:

 الجمهور مذهب وهو .امجازً  والواحد االثنين على ويطلق ،ثالثة الجمع أقل األول: القول

 لآلتي: الراجح، وهو

 انعثم على احتج عباس ابن أن روى ما فيما وذلك ثالثة  الجمع أقل أنَّ  على الصحابة إجماع-1

 ې ې) تعالى: بقوله السدس إلى الثلث من األمَّ  يحجبان ال األخوين أن يف عنهما اهلل رضي

 «قومك لسان يف إخوة األخوان وليس» عباس: ابن قال .[11]النساء: (ى ى ې ې

 يف ىومب الناس وتوارثه قبلي كان اأمرً  أنقض أن أستطيع ال» عنه: اهلل رضي عثمان له فقال

  [.ك ]صحيح: .«األمصار
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ه ولما به  عباس ابن احتجاج صح لما اللفظ مقتبى ذلك يكن لم فلو  هماو عثمان عليه أقرَّ

 ذاه يف عباس ابن مخالفة الصحابة من أحد عن َير د ولم اللسان  وأرباب العرب فصحاء من

  منهم. اإجماعً  فكان االحتجاج

 [.ط ]صحيح: .«ركب والثالثة شيطانان والراكبان شيطان، الراكب» :--قوله-2

 دون اخاًص  ااصطالًح  لالثنين وجعل والجمع، التثنية بين فصل قد--أن الداللة: وجه

 حقيقة. بجمع ليست التثنية أن فعلم الجمع،

 وجه .[ط ]صحيح: .«بهم يهم لم ثالثة كانوا فإذا واالثنين، بالواحد يهم الشيطان» :--قوله-3

 السابق. نفس الداللة:

 ،" الجمع " ثم ،" التثنية " ثم ،" الواحد " أقسام: ثالثة األعداد مراتب جعلت العرب أن-4

 لكانت حقيقة: االثنين على يطلق الجمع كان فلو ."رجال" و ،"رجالن"و ،"رجل" فقالوا:

 ألنه يجوز  ال مما وهذا ،" الجمع"و ،"الواحد" هما: ضربين يف نحصرةم األعداد مراتب

 العرب. لغة وضع عليه استقر ما خالف
د بما االثنين تؤكد ال العرب أنَّ -5  كليهما. بل كلهم، بالرجلين مررت يقولون: فال الجمع  به يؤكَّ

 مكان هماأحد يصح وال َفَعلوا، الجماعة: ضمير ويف َفَعال، التثنية: ضمير يف يقولون أنهم كما

 وهذا ة،حقيق للجمع تصلح ال واالثنين حقيقة، لالثنين يصلح ال الجمع أن على فدل اآلخر 

 ثالثة. الجمع أقل أن على يدل

 حقيقة هوف بحال  الثالثة عن ينتفي ال الجمع واسم مسمياتها، عن تنتفي ال الحقائق أسماء أن-6

 فين منه يصح فإنه رجلين رأى من فإن عنهما، الجمع اسم نفي يصح فإنه االثنان أما فيهم،

ا ،" رجلين رأيت وإنما رجااًل  رأيت ما " بقوله: رجااًل  كونهما  أن على دل ذلك صح ولمَّ

يا إذا الرجلين م   ناب ويسمى فيه، امجازً  ويكون اأبً  الجد يسّمى كما فيهما، امجازً  كان رجااًل  س 

 ما فيهما: يةالحقيق القرابة صلة بيان عند القائل قول فيصح ،اأيًب  فيه امجازً  ويكون اابنً  االبن

  .ابني ابن هو وإنما بابني هذا وما جدي، هو وإنما أبي هذا
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قوا اللغة أهل أنَّ -7  وللجمع اًبا،ب وللتثنية باًبا، لإلفراد وجعلوا والجمع  والتثنية، اإلفراد، بين فرَّ

 زاد بما الجمع يختص أن وجب كذلك كان وإذا الترتيب، هذا من كتاب لهم يخلو وال .ابابً 

  الواحد. على زاد بما التثنية اختصت كما االثنين  على

 الماجشون، وابن والباجي، الباقالين، القاضي مذهب وهو اثنان، الجمع أقل الثاين: القول

 وي،النح عيسى بن علي اختيار وهو اإلسفراييني، إسحاق وأبي محمد، وابنه الظاهري، وداود

 موقاي ما فيها ليس مؤولة كلها ،الكتاب من بأدلة له واستدلوا أحمد. بن والخليل ونفطويه،

 الجمهور. مذهب

 ألولى:ا السابقتين: المسألتين يف الجمهور مذهب هو الراجح أي :يصرح( كلتيهما )يف وقوله:

 أقل والثانية: سبق، كما االختصاص الجمهور ومذهب الذكور، خطاب يف اإلناث دخول

  ثالثة. الجمهور ومذهب المطلق، الجمع



ــ ِ 387 ـــ ـــ ـــ ـ ُر  ــأل  ــيع ِلـ ـــ ــاِرـ َع َ ـ ــا ـــ ــَلـ ـــ ــ   ِخـ  . َوَلـ
 

ـــــــ ِ َ ــــــــــِي   ــــــِ ــــــ   َ اِخــــيع ِ ــ   الــــِ ــــــــــ    ال  
َ اضــــــــــيُ .  َ 388  ا ال  َقاُل   ُه ِر  َ ُح ال ُ     َ م 

 
ـــــــ  ـــــــ َوِقـ ـــــــ َ َيَ ـ ـ ـــــــيُ  َ ، َوُرجِس ــــــــ ــــــــ ــــــــ ََواِئـ  ا  

 
 و {الناس أيها يا} و: {آمنوا الذين أيها يا} مثل: القرآن، يف العامة الخطابات تأتي عندما أي

 لكل عامة الصيغ هذه ألن الراجح  وهو يدخل، والثاين: .يدخل ال قوالن: .{عبادي يا}

 بدليل. إال منها يخرج فال المؤمنين، وسيد الناس سيد وهو مؤمن، ولكل إنسان،



 َ يُ َيش   َقل ع ا َ    ــــِ  ــــال  ُ   ُ ــــابُ ــــلَ ــــــــخِ  .389
 

،ـــــــــــــــــــِ ُر    َف ــــــــــــــــــُخُـــــــــُ  َ   ِإن    د ُ يُ        َ 
 

 {الرسول أيها يا} و ،{النبي أيها يا} مثل:--النبي إلى متوجًها الشرعي الخطاب ورد ذاإ أي

َة، يعم   أنه األصل  يف ثبت ما أن بمعنى: العريف العموم   هنا بالعموم والمقصود ،ويشملها األمَّ

ه ة، سائر حق يف يثبت--حق   ال للواحد الموضوع الخطاب إذ اللفظي  العموم وليس األمَّ

  لغة. غيره يتناول
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  :الثالثة يف الخالف وقع حاالت ثالث له وهذا

 خالف وال  -- بالرسول خاص   أنه على تدل قرينة الخطاب هذا مع يأتي أن األولى: الحالة

 ڇ چ چ چ چ) تعالى: قوله ومنه الخطاب. هذا تحت األمة دخول عدم يف حينئذ

ثر: (ۓ ےے ھ ھ ) تعالى: وقوله .[67]المائدة: ( ڇ ڇ ڇ  .[2،1]المدَّ

 خالف وال  --خصوصيته عدم على تدل قرينة الخطاب هذا مع يأتي أن الثانية: الحالة 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ) تعالى: قوله ذلك ومن الخطاب. هذا تحت معه داخلة األمة أن يف حينئذ

ْقت م  } قوله: يف الجمع ضمير فإن .[1]الطالق: (پ ٻ نَّ }و {َطلَّ ق وه   ظيةلف قرينة {َفَطل 

  بالحكم. معه مقصودة األمة أن على تدل

ا، تكون قد السابقتين الحالتين يف والقرينة  يوجب امم ذلك غير أو قياًسا، أو إجماًعا، أو نصًّ

  الخارجي. بالدليل القرينة تلك عن األصوليون ويعبر التشريك، أو االختصاص

ًدا الخطاب هذا يأتي أن الثالثة: الحالة الة القرائن عن مجرَّ  هلف العموم  أو الخصوصية على الدَّ

 قولين: على ،النزاع محل هو هذا ال؟ أو الخطاب، هذا تحت األمة   تدخل

َة، يعم   ال أن المرجوح: القول  من الخطاب وأبي الشافعية، أكثر قول وهو :يشملها الو األمَّ

 واإلمامية. والزيدية، الحنابلة،

َة، يعم   أنه الراجح: القول  الحنفية، منهم األمة  علماء جمهور قول ووه ويشملها. األمَّ

 وَعنَْوْنت   اخترته الذي وهذا ،واإلباضية والظاهرية، أصحابه، وأكثر   أحمد واإلمام والمالكية،

 رجحانه: ودليل الفقرة. هذه به

 حكمال تعميم منه والمقصود الخطاب ضمير يأتي الخطاب أن وذلك الكريم  القرآن استقراء-1

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ) تعالى: قوله المثال سبيل على ذلك ومن األمة، على

 اهلل علَّل فقد .[37]األحزاب: ( ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
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 عن الحرج نفي كان لما--بالنبي الحكم   اختصَّ  ولو أمته  عن الحرج بنفي اإلباحة تعالى

ة   له. علة األمَّ

 (ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) تعالى: قال به لي تأسى ب عث--النبي أن-2

ر أن برسولها األمة فيه تتأسى ما جملة ومن .[21]األحزاب: ر بما تأتم   نتهيت وأن أوامر، من به أ م 

ه الخطاب كان إذا إال يكون ال وهذا عنه. ن هي عما ا-- إليه المتوج   ما إال األمة حق يف عامًّ

 به. اختصاصه على دليل دلَّ 
  :ذلك تطبيقات ومن

دى َيقتدي بأن--النبي خوط ب-1  ەئ ەئ) تعالى: قوله يف وذلك الرسل  من َقبَله من به 

ه والخطاب .[90]األنعام: (ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  أمته، يعم--النبي إلى المتوج 

دى باالقتداء األمر   فيكون ًها السابقين الرسل به   نب است وقد ية اإلسالم األمة لعموم متوج 

 اءاالقتد جملة من ألن ناسخ  يرد لم ما لنا شرع قبلنا من شرع أن ذلك من األصوليين بعض

  بشريعتهم. العمل   السابقين بالرسل

 ڤ ڤ ڤ ٹ) تعالى: قوله يف األخالق مكارم بجماع--النبي خوطب-2

 الصحابة امتثل فقد ولذا الخطاب  هذا يف داخلة فاألمة .[159عمران: ]آل (ڦ ڦ ڤ

  ها.يروغ اآلية   إليها دعت التي خالقاأل مكارم يف األمثلة أروع فبربوا عنهم اهلل رضى الكرام

ع-3  ڭ ڭ) :تعالى قوله من أخًذا الهبة  بلفظ النكاح صحةَ  القاعدة هذه على الحنفية فرَّ

ا كان وإن فالخطاب .[50]األحزاب: (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  بالنبي خاصًّ

--النبي به خوطب حكم كل إذ موَجبه  يف له متَّب عون األمة أن إال--اعرفً  األمة عم.  

 يف وذلك الليل  نم متقاربة فترات ويف ونهايته، النهار بداية يف الصالة بإقامة نبيه تعالى اهلل أمر-4

 ( ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ) تعالى: قوله

ل الصالة تكون أن والمقصود: .[114]هود:  الصبح، صالة وهي أصبح إذا المسلم أعمال أوَّ
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 ممحوة ذلك بين فيما الحاصلة السيئات لتكون العشاء  صالة وهي أمسى إذا أعماله وآخر

ًها كان وإن والخطاب بها. الحافة بالحسنات   األمة. حق يف عام   أنه إال--النبي إلى متوج 

 الشرعية  مصارفها يف لينفقها الزكاة المسلمين أغنياء من يأخذ أن--النبي تعالى اهلل أمر-5

 الخطاب   وهذا .[103]التوبة: (ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ) تعالى: قوله يف وذلك

ًها كان وإن  المسلمين أمر َيلي من كل   على فوَجب األمة  حق يف عام   أنه إال--النبي إلى موجَّ

يق فعله ما وذلك منهم  الزكاة أخذ يف حذوه يحذو أن بعده  الزكاة. مانعي قاتل حينما الصد 

َلــــــــُ    390  . َ َعــــــــا ٌّ َقــــــــل ِعــــــــــــــــ  ــــــــ ع َ َ 
 

ِــــَ   لــــَ ــــ  ــــَ ـــــُ   اَ  َأن   ــــُ ت ايــــ  ــــِ ـــــَ      ــــَ
ُف َقح  391  ُـــــــــُ   ُِ حَ  . َوَبا ٌّ ِ ِ  ال   ُقُـــــــــِ

 
ُد ُبــــِهــــح    ــــــــاَس( ِلَشاِ ــــ  َكــــــــــــ )َقــــاِ ــــِي الــــ  

ُف َو  َ  . 392  ُـــــــُ    ِ  َ  وُ ل  َ ال  ُ َ ع َحُ َ ا ال 
 

وُ ــــــــــــــــــكَ   لـــَ ـــ  ْد  ـــُ ََُأ (  ـــِ   ارـــ  ل  شـــُ ا لـــَ  )رـــــَ
ُ  ال  ُ  .393  َِ ال  ـــــَ ل  َ َ لـــــَ ا  َح   َ ِو ِر    ـــــَ

 
ــُ ُــ   ع ــ  ا ال ُ  َأرـــــ  ِ  قـــــَ    ــ  ــِ  ــ  ــَ  ــِ  ي  ل  ح   ـــــــــــَ ـــــَ

 
 هي: ثالثة، أنواع إلى داللته حيث من العام ينقسم 

 انتفاء على الدليل بقيام وإنما العموم، صيغة بمجرد ذلك سولي قطعية: العموم على داللته عام-1

 .[6]هود: (ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى: قوله مثل التخصيص، احتمال

 على يدل دليل به اقترن ولكن الوضع حيث من عام لفظه الذي وهو :الخصوص به أريد عام-2

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ) تعالى: قوله مثل اللغوي مدلوله بعض به مراد أنه

 واَجَمع   َقْد } قوله: بدليل الناس عموم به يرد لم ولكنه عام الناس فلفظ .[173عمران: ]آل (ی

مْ   لهم. للمجموع الخبر نقلوا وأناس لهم، مجموع وأناس جمعوا، أناس وجود على فدل {َلك 

 يف مرادوال القيس، عبد ركب أو مسعود بن نعيم األولى يف والمراد مرتين تكرر الناس فلفظ

 األحزاب. من معه ومن سفيان أبو الثانية
 معا الناس فلفظ .]ق[ «.اهلل إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت» :--النبي وقول

 كوذل الجزية  ودفع اإلسالم رفبهم بعد الكفار به أريد وإنما الناس عموم به ردي   لم ولكنه
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 هنا )الناس( قلنا فلو كافر، وإما منافق وإما مسلم إما ثالثة على يخرجون ال هنا الناس أن

 فهم هلل،ا إال إله ال يقولوا حتى المسلمين أقاتل أن أمرت وذلك يستقيم لن المسلمين بمعنى

 بعد كفارال وهم الخصوص به أريد عام أنه فيتعين يقولونها، المنافقون ومثله ،أصاًل  يقولونها

 للمسلمين. المقاتلة وإرادة مورفبه عليهم اإلسالم عرض
 هوو التخصيص، ويدخله العموم به يراد الذي عامال وهو أيدينا بين الذي وهو :مخصوص عام-3

 غير أنه على يدل ما وال تخصيصه على يدل ما به يقترن لم الذي أي المطلق بالعام المسمى

 قوله عموم كتخصيص والسنة. الكتاب نصوص يف العمومات أكثر وهو ،للتخصيص قابل

 ڍ ڍ ڇ) بقوله: .[228]البقرة: ( چ چ چ ڃ ڃ) تعالى:

 ( گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[4]الطالق: ( وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ) عزوجل: وبقوله .[49]األحزاب:

 الحامل. والمطلقة بها المدخول غير المطلقة العموم من فخص

 هذهو والشمول، لالستغراق العرب لسان يف مستعمل )العموم( ألفاظ من لفظ كل أن واألصل

 الإ الحقيقة هذه عن الشرعي االستعمال يخرج ولم اللفظ، استعمال بمجرد متبادرة حقيقة

  االستغراق. بها ردي   لم أنه يبين األلفاظ لتلك بالتخصيص يرد بدليل

 أن هو والعموم، المطلق بين الفرق أن أي (البدل...البيت باب من المطلق داللة) قوله:

 وأما ،اآلخر مقام فيه الفرد يقوم أي البدل، سبيل على أفراده على فيه الحكم يقع المطلق

 واالستغراق الشمول سبيل على افردً  افردً  تحته التي األفراد جميع على يقع فيه الحكمف العموم

 لحتص التي األفراد جميع يتناول ال به األمر ورد إذا المطلق فإن عليه: وبناءً  واحدة. دفعة

 منها. بواحد الذمة براءة تحصل بل اللفظ، تحت للدخول

  لجميعا بفعل إال الذمة تبرأ وال تحته، للدخول تصلح التي األفراد جميع فيشمل العام أما

 منه يطلب لم بالعتق المأمور ألن مطلق  .[3]المجادلة: (ڈ ڈ) تعالى: فقوله ولهذا
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 حريرت لوجب اعامً  اللفظ جاء ولو الرقاب. بين من يختارها واحدة رقبة بل رقبة، كل تحرير

  الرقاب. جميع

394 ُِ  ِ ِ  ال   ُِ بَ    َ  . َوَبُِس  ُ  َ ــــ ِ ال  ــــَ ـ  ـ
 

ــ  ــِي ُيِ تَبـ ـــ ـ ِل   ــح  ـــ ــ  ِ الـ ـــ ـــ ـ ــ   ـــ ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ــُ ـ ـ ــِض ال   ع ـ
 395 َ ُ َ ُــــــــــــي  . َ ِل  ــــُ يع َأِو ا      ُر  ُــــــــــــِ

 
ــــِ    ــــِ ـ ـ ــــ   ـــــ ــــَ ـ ــــَ  ال ِم   ِبـ ـــــ ــــَ َ ي  َوُ ـ ـــــ ـ  ِ ــــِح ا  َقـ

 

 غيره. عن ميزه أي: بكذا، خصه يقال: والتمييز، اإلفراد اللغة: يف التخصيص

 المراد أن انبي أو العام. بلفظ دْ رَ ي   لم ما بيان أو مسمياته. بعض على العام قصر االصطالح: ويف

 الخطاب. يتناوله ما بعض إخراج أو .أفراده بعض بالعام

 لىع قام ما أو الوحي من-بدليل إال التخصيص على العام يحمل ال أي حمال( )بالدليل قوله:

صبـ) الدليل هذا ويسمى ،أفراده بعض بالعام المراد أن يبين-الوحي َخص   صالمخصف (،الم 

 شمول به يرد لم أنه على الدليل قام الذي العام وأما أفراده. بعض على للعام القاصر هو: اإذً 

ص) فيسمى مسمياته جميع   قسمين: إلى ينقسم صالمخص  و (.المَخصَّ

 آخر. بكالم امرتبطً  يكون ال بأن بنفسه، يستقل ما وهو: منفصل مخصص

 آخر. بكالم مرتب  هو بل بنفسه، يستقل ال ما وهو: متصل ومخصص

  :المنفصلة المخصصات عن الكالم وإليك

396  ِ يعَ ِ ال َ ي  َ ُـــــِ َُ . ُر   ِ  ا   ُ  ِل  َ ي   ُـــــَ
 

َحر    ا  ـــــــــــَ هـــَ ِم   َب   الـــ   ِ    ِـــــــــِ ـــ  د، َأو   ـــِ
َ   ِف َواْلج ــــا ِ 397  ال  ُه ِ ، ُر    . لــــَ    َ  َوال 

 
 

ح    ا َوِـــــــــــُ ــ  ا ُبُ   ــ  اِي  ت   ـــــــــــَ ا َوَب    ِي ـــــــــــد
 
 

ـــــَ ـــفِ 398 ـــَ ـــفد َأو  َخـ َِ ـــا َأَ ــــــ  ِرــــــ     . َرأ  
 
 

اع ِ         َ ِ ـــ س ـــِ ال  ـ ـــِ ـ ـــَ ـ ـ َُ ـــَتِ  ال  ــــ ــــ ِلـ     ا  
 
 

 مع جملهاون آخر. بكالم امرتبطً  يكون ال بأن بنفسه، يستقل ما منفصلال مخصصال أن ذكرنا

 خصيصالت يف خالف فيها منفصلة مخصصاتب ونلحقها المقام، بنا يطول لئال يسير شرح

 :الشرح وإليك .شيء يف المخصصات من ليست أنها والتحقيق ،بها
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 املعتربة: املنفصلة املخصصات :اأوًل

 أنواع: ستة وهو بالوحي: الوحي تخصيص-1

 (وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ) تعالى: قوله :بالكتاب الكتاب تخصيص-أ

 (چ چ چ ڃ ڃ) تعالى: لقوله امخصًص  ورد .[4]الطالق:

 بعد وول الحمل بوضع تعتد فإنها الحامل، إال حيض بثالث تعتد مطلقة كل أي: .[228]البقرة:

 سنة. بعد أو الطالق، من ساعة

 لقوله امخصًص  ورد .[5]المائدة: (ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ) تعالى: قولهو

 الكافرات نكاح يجوز ال أنه أي: .[221]البقرة: ( ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) تعالى:

 نكاحهن. فيجوز والنصارى، اليهود وهم الكتاب، أهل نساء إال والمشركات
 فعلية: أو قولية المتواترة: بالسنة الكتاب تخصيص-ب

-وقوله ،[حم ]حسن: «.القاتل يرث ال» :--قوله القولية: بالسنة الكتاب تخصيص مثال

-: «لقوله مخصصين وردا فإنهما .]ق[ «.المسلم الكافر وال الكافر، المسلم يرث ال 

 إال آبائهم من يرثون األوالد جميع أن أي: .[11]النساء: ( ڳ گ گ گ) تعالى:

  الكافر. والولد يرث، ال القاتل

 تعالى: هولَ ق خصص قد مالك بن ماعز رجم الفعلية: المتواترة بالسنة الكتاب تخصيص ومثال

 البكر، الزاين على قاصرة اآلية وأصبحت .[2]النور: ( ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ)

 البكر. والزانية

 فيما ليس» :-قولهك :باآلحادية واآلحادية المتواترة بالسنة المتواترة السنة تخصيص -ت

 .]ق[ .«عشرال السماء سقت فيما» :لقوله امخصًص  ورد .]ق[ .«صدقة أوسق خمسة دون

 أن أمرت» :-- قوله تخصيص مثاله: :بالكتاب واآلحادية المتواترة السنة تخصيص-ث

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) تعالى: بقوله «اهلل إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 مقاتلة على دل فالحديث .[29]التوبة: (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 أهل خصصت واآلية اهلل. رسول امحمًد  وأن اهلل إال إله ال أن يشهدوا حتى كفارال جميع

 الجزية. أعطوا إذا يقاتلون ال فإنهم الكتاب

 گ گ گ) تعالى: قوله :الواحد بخبر المتواترة والسنة الكتاب تخصيص-ج

 نحن» :قال --النبي أن :- عنه اهلل رضي- بكر أبو روى بما .[11]النساء: ( ڳ

 .]ق[ «.صدقة تركناه ما نورث ال األنبياء معاشر

 اآلحاد. أخبار من خبران هما ،[رز ]صحيح: «.مختلفتين ملتين أهل يتوارث ال» وبقوله:

-عنه روي ما .[24]النساء: (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ) تعالى: قوله خصصوا أنهم ومنها:

-ق[ .«خالتها على وال عمتها على المرأة تنكح ال» قال: أنه[. 

-أنه روي بما .[230]البقرة: ( جب يئ ىئ مئ) تعالى: قوله عموم خصصوا أنهم ومنها:

- ق[ «.عسيلتك ويذوق عسيلته تذوقي حتى ال» رفاعة: المرأة قال[. 

 يرو بما .[36]التوبة: (ۉ ۉ ۅ) تعالى: قوله خصصوا أنهم ومنها:

 ذلك ونحو ،[ط] «.الكتاب أهل سنة بهم سنوا» المجوس: حق يف قال أنه--الرسول عن

 كثرة. يحصى ال مما

 ڱ) تعالى: قوله عموم تخصيص مثاله: :-- النبي بتقرير والسنة الكتاب تخصيص-ح

 من الزكاة إخراج بعدم المدينة ألهل-- النبي بإقرار .[267]البقرة: (ں ں ڱ ڱ

 الخبروات.

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) :ىعالت كقوله :اإلجماعب المتواترة والسنة الكتاب تخصيص-2

 جلدة خمسين يجلد العبد أن على اإلجماعب اآلية هذه خصصوا فإنهم .[2]النور: ( ٿ ٺ
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 ھ ھ ہ ہ) قال: تعالى اهلل أنَّ  وبيانه: األمة، على اقياًس  الحر  من النصف على

 على بأن صرح قد فهنا .[25]النساء: ( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 معواوأج الحر، على ما نصف عليه فيكون العبد، األمة على فيقاس الحرة، على ما نصف األمة

 .اإلجماعب مخصصة اآلية فتكون (،..والزاين. )الزانية تعالى: قوله به فخصص هذا على
د   َلي  » :--قوله تخصيص مثاله :الموافقة بمفهوم والسنة الكتاب تخصيص-3 ل   اْلَواج   ي ح 

ْرَضه  
وَبَته   ع  ق   (ھ ہ ہ ہ) تعالى: قوله يف الموافقة بمفهوم [.حم ]حسن: .«َوع 

 إلى بالشكوى أباه يؤذي أن يجوز ال االبن أن اآلية من الموافقة مفهوم فإن .[23]اإلسراء:

  له. حق يف ماطله إذا معاقبته أو عرضه له يحل وال القاضي
 الماء» يث:حد تخصيصهم به: التخصيص ومثال :المخالفة بمفهوم والسنة الكتاب تخصيص-4

 يحمل لم قلتين الماء بلغ إذا» حديث: بمفهوم [.د ]صحيح: .«شيء ينجسه ال طهور

 الخبث، يحمل القلتين يبلغ لم إذا الماء أن الحديث: هذا فمفهوم [.ع :]صحيح .«الخبث

 لونه. أو ريحه أو طعمه يتغير لم ولو يتنجس، أي:
 :--قوله عموم يخصص .]خ[ «.َسائ َمت َها ف ي الَغنَم   َصَدَقة   َوف ي» :--قوله :اأيًب  ومثاله

ل   ف ي اْلَغنَم   َوف ي»  فق ، ائمةالس الغنم يف واجبة الزكاة فتكون [.د ]صحيح: «.َشاة   َشاةً  َأْرَبع ينَ  ك 

 المفهوم. أخرجها والذي الوجوب، عن فتخرج المعلوفة أما

 دون جليال بالقياس والسنة القرآن تخصيص والراجح :بالقياس والسنة الكتاب تخصيص-5

 قولهك علته. على امنصوًص  أو والفرع، األصل بين الفارق بنفي كان ما هو والجلي الخفي،

 إلى لجأ ثم النفس، يف حد عليه وجب منف .[97عمران: ]آل ( ھ ہ ہ ہ ) تعالى:

 عالى:ت قوله من أخذا جائز قتله فإن الحرم، داخل يف جنى من على اقياًس  منه يقتص فإنه الحرم

 مذهب وهذا .[191]البقرة: (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ)

 ڀ ڀ ڀ) تعالى: قوله عموم تخصيص :اأيًب  ومثاله .راجحال وهو العلماء، جمهور
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 جلدة، خمسين بجلده واالكتفاء األمة على العبد بقياس .[2]النور: ( ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ھ ھ) تعالى: قال الحرة، حد من النصف على حدها بأن النص ورد األمة أن وذلك

 األمة على العبد يقاسف .[25]النساء: ( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 جلدة. خمسين حده فيكون بينهما، الفارق لعدم
 كاآلتي: مردودة، خمصصات :اثانًي

 البصرية، الرؤية وهي: الخمس، الحواس أحد من المأخوذ الدليل وهو :بالحس التخصيص-1

 جواز على اإلجماع الناس بعض ادعى وقد الشم. أو الذوق، أو اللمس، أو السمع، أو

 خصص قد الحس أن وقع حيث الوقوع: ذلك: على الوحيد يلهمدلو به، الوحي تخصيص

 الجواز. دليل والوقوع العام، اللفظ

 كانت أشياء نشاهد ونحن .[25]األحقاف: (ڻ ں ں ڱ ڱ) تعالى: قوله :ومن أمثلته

 ٻ) تعالى: قوله ذلك: ومن واألرض. والسماء، كالجبال، تدمرها لم الريح هبوب حين

 بلقيس منها تؤت لم كثيرة أشياء هناك أن نعلم ونحن .[23]النمل: (پ پ پ

 .شيء وهو يدها، يف يكن لم- السالم عليه- سليمان يد يف كان ما وأن واألرض، كالسموات،

 به أريد الذي العام من وإنما المخصوص، العام من ليس ذكرتم ما أن ذلك على ويرد

 التخصيص يفهم لم وكذلك بلقيس، أوتيته وما الريح، دمرته ما خصوص وهو الخصوص،

 النصين. هذين بعد أتت التي اآليات سياق من إال

 ابب ولبقي بالنصوص تالعب لحدث بالحس الوحي لتخصيص الباب فتح لو وكذلك

 الدين يف اإلحداث عين وهذا-- النبي وفاة بعد وذوق حس ذي لكل مفتوًحا التشريع

  له. والتحريف

 لسابقا الدليل من جزء وهو بينها. والتمييز األشياء إدراك آلة هو: العقل :بالعقل التخصيص-2

 العام باب من التحقيق يف هو األول بمثالين له نوويمثل الحس، يف قيل ما فيه ويقال (الحس)
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 مخلوق كل به أريد .[16]الرعد: (ہ ہ ہ ہ) تعالى: قوله وهو الخصوص به أريد الذي

 الذي ولكن المخصوص العام من التحقيق يف هو :الثاين والمثال وصفاته. هو به وخرج

 من والمجنون الصبي تخصيص وهو يزعمون، كما العقل ال السنة من الوحي هو خصصه

 التكاليف. وجوب عموم
دَّ  :وقوله  ـنْ  ىتَ أَ  َرأًيـا )َوس   نم أتى سواء مطلًقا بالرأي التخصيص دَّ ر   أي (َخـَلـف   َأوْ  َسـَلـف   م 

 بمن فكيف-- محمد النبي من صدر لو حتى بشرع ليس الرأي ألن الخلف  أو السلف

 أمرتكم إذا بشر، أنا إنما» :-- قوله النخل يربتأ ألةسم يف مسلم صحيح يف صح فقد دونه؟

 .«بشر أنا فإنما رأيي، من بشيء أمرتكم وإذا به، فخذوا دينكم من بشيء

 ولق يالبخار صحيح يف صح فقد واإلضالل، للبالل طريق مع الجهل الشرع يف والرأي

  .«ويبلون فيبلون برأيهم، فيفتون يستفتون جهال، ناس فيبقى» :-- يبالن

 عباس ابن مذهب يرد ولهذا العموم  يخصص ال أنه والراجح ؟ومذهبه وفعله الصحابي قول-3

 :--فقوله العموم، يخصص ال الصحابي مذهب أن على بناءً  تقتل، ال ارتدت إذا المرأة أن

  .والنساء الرجال يف عام هوف ]خ[. «.فاقتلوه دينه بدل من»
 كلآ ال )واهلل قال: كمن والسنة، الكتاب غير يف العموم يخصص أنه الراجحو والعادة؟ العرف-4

 لبحرية،ا يتناول ال اللحوم العرف يف كان لو لكن والبحرية  البرية يف عام فاللحوم اللحوم(

 عرف إال يخصص فال والسنة الكتاب يف أما البرية. وهي أفراده بعض على العام هذا فيحمل

 .اإلجماعو للتقرير يعود وذلك أجمعوا، إذا بعده َمن عرف أو أقره، إذا--النبي
 وهو العموم يخصص ال العام على الخاص عطف أن الراجحو ؟العام على الخاص عطف-5

 ذو وال بكافر، مسلم يقتل ال» :--قوله مثاله: .ذلك يف الحنفية وخالف الجمهور مذهب

 [.حم ]صحيح: .«بعهده عهد

 والحربي، والمستأمن، الذمي، الكفار: لجميع وشامل عام " كافر " لفظ أن على يعمل فهل

 عهده يف عهد ذو وال " قوله: أن أو ،اقصاًص  به يقتل ال فإنه الثالثة، هؤالء أحد مسلم قتل فإذا
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 " لفظ عموم ذلك فيخصص والمستأمن، الذمي وهو: بالمعاهد خاص وهو عليه، معطوف "

 ال سلمالم الجمهور مذهب فعلى فق . حربي بكافر مسلم يقتل ال المقصود: فيكون ،" كافر

 " افرك " لفظ ألن وذلك حربيين، أو ذميين كانوا سواء الكافرين، جميع أي: بالكافر يقتل

 ال " لفظ على معطوف " عهده يف عهد ذو وال" وقوله: العموم، فاقتبت نفي سياق يف نكرة

 :نفيةلحا مذهب وعلى ،عهده يف يزال ما وهو عهد، ذو يقتل ال اوأيًب  التقدير، فيكون ،" يقتل

 يف عهد وذ وال " قوله: ألن به  يقتل فال الحربي لكافر أما والمستأمن، بالذمي المسلم يقتل

 يقتل الو بكافر، مسلم ليقت ال التقدير: فيكون فيخصصه، عام على عطف وقد خاص،" عهده

 حربي. بكافر عهده يف عهد ذو
 الجمهور مذهب وهو العموم  يخصص ال أنه الراجحو ؟الذم أو المدح به قصد إذا العام-6

 ڍ) تعالى: قولهك وذلك مرجوح، وهو الجمهور خالف الشافعي عن وحكي

 .[34]التوبة: (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 العموم لكون الحلي زكاة وجوب على به لالستدالل يصلح الجمهور مذهب على فبناء

 اآلية تصلح ال الثاين: المذهب على وبناء العموم. عن اللفظَ  خرجي   لم والذم امقصودً 

 هو ذلك يف دالمقصو بل مقصود، غير العموم لكون الحلي، زكاة وجوب على بها لالستدالل

 عمومه. عن اللفظ خرجأ   قد وهو الذم،
 أبو وخالف الجمهور مذهب وهو ،يخصص ال أنه الراجحو ؟بعبه بذكر العام تخصيص-7

 غير جلد كل يف عام فإنه حم[. :]صحيح «.طهر فقد دبغ إهاب أي» :--قولهك وذلك  ثور

 .«طهورها دباغها» :ميمونة شاة شأن يف --النبي وقال لذلك، اسم اإلهاب إن حيث مدبوغ 

 طهري ميتة جلد كل الجمهور مذهب على .العام لذلك اتخصيًص  يعتبر ال فهذا [.حم :]صحيح

  .وغيره اللحم مأكول بين فرق غير من بالدباغ
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 وهو الخاص بالحديث العموم ذلك خصصوا قد فإنهم – تبعه ومن ثور أبي مذهب وعلى

 كالبقر اللحم مأكول من غيرها دون الشاة على يحمل الحديث إن وقالوا: ميمونة شاة حديث

 .واإلبل
يْ  اْصـط اَلح   ف يْ  َنْسخ   ب النَّص  ) قوله:  اصطالح يف المنفصل بالنص التخصيص أن أي (اْلَحنَف 

 الجمهور. يسميه كما اتخصيًص  وليس جزئي نسخ الحنفية

ــــــــــــِ ــــــــ  ــــــــَ ــــا َ 399  ِ َ ُبــــح  اِ  ا د َُ  . َوِ ا ِس
 

ل    هــُ ــَ ـــــَ كــَ ـــــــــــــــــــ  ـ ــُ ع ــ  َحا ال ا بـــــَ ا رـــــَ ــَ   ـــــَ  ا َ َأ 
ِ  شُ . يَ 400  ُن اِ  ــــ   ( َو)بَ ـ ــــ)ِإ   ــــَ ا ِبـ ــــ  ـ ــــِ ـ  ا(حَ ـ

 
ـــابَ   ُن( )َرـ ـــ   ــــ ــــ ـــُشـ ـــت( َو)َل  َف( )َ  َ ـ ـــَحا()َخـ  ـ

َ  الــ  ــُ ـــــَ 401  فع بــَ ــ  اطــُ عـــــَ  ي  . َولــَ   َأ ــَ   ــَ
 

عـــــَ   ُـــــ  ـــــَ ـــــَ  ـــــَ ِ  رـــــُ ُ ُ  ِإلـــــَ  الـــــ  ـــــَ ـــــِ ـــــ   ي    
ــَ   َ 402  ــِ (. َوِ ـ ـــ ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ـ ــ   ـــ ِ ـ ــُ  ــ)الـ ـــ ـــ ــل  َلـ ـــ  َأَبـ

 
ـــ د   ــــ ــــ ـــُح َيـ ـ ـــ   ـــَ ـ ـ ـــَوال  اَلـ َُ ـــِف ال  ــــ ــــ ــــ ـ ـــش  ـــَشـ   ِ ا َ  ِبـ

 403) َ َ )َلل  َيُش  لُ  َوَلح   ُ َيَ َ  ـــــــــــُ  ـ  . والشـــ 
 

ـــوَغاَي     ـــ  ـ ــــ ــــ ـــح   (  ُ َ )ِإَل ( َو )َيـ ــــ ـــَ ـ ــــ ـــَ ـ ــــ ـ ـــع   ـ
ـــحِس ِ ـــ404  َُ ا ــــــ   ال  َ . ِل   ِ  َأي ىـــ  ُحو   ـــَ    خِ ُرــــــح  ُ 

 
ــــــــــَ َلــــــــــ     ـــــَ ـــــ   ـــــَ ِ ـــــ   ِل   ـــــُ  َ ـــــا    ِإن  َلاَن ِرـــــ  

ا  ِ 405  ــ )َجاُؤو  ُ  . وَ َحَ  الَ ع ِضَ َلـ ــ ــ ُ ـ ـــ (ـ  ُهل 
 

 ........................................ 

 هي:و المتصلة المخصصات الجمهور عند العموم مخصصات من الثاين النوع

 خاصة. بصيغ الجملة بعض إخراج وهو :االستثناء-1

 فيهما. )ما( وبزيادة وعدا، وخال، يكون، ال ليس،و وحاشا، وغير، وسوى، إال، وصيغه:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) تعالى: قوله ومثاله

 من الشرطية )من( ألن عام  ذلك( يفعل )من فلفظ: .]الفرقان[ (ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

 التائبين. اآلية عموم من أخرج تاب( من )إال وقوله: العموم. صيغ

 ما جميعال إلى عائد أنه فالراجح المتعاطفة الجمل عقب االستثناء به: المتعلقة المسائل ومن

  .مانع يمنع لم

 ذلك: أمثلة ومن
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 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) تعالى: قوله-أ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ( ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ا ر:كثي ابن قال .[34،33]المائدة:  إنَّهف عليهم، القدرة قبَل  تابوا فإذا المسلمون، المحاربون وأمَّ

لب، القتل، انحتام   عنهم يسق  جل، وقطع والصَّ  النقو فيه ال؟ أم اليد قطع يسق  وهل الر 

  الصحابة. عمل   وعليه الجميع، سقوط يقتبي اآلية وظاهر   للعلماء.

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ) المحصنات: قذف يف تعالى قوله-ب

 .[5،4]النور: (ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

هم األولى: جمل: ثالث بعد وقع استثناء   فهذا  قبول عن ناهية والثانية: بجلدهم، أمر 

  الجميع. إلى يعود أنه على والجمهور بفسقهم. مخبرة والثالثة: شهادتهم،

 ذفالقا شهادة تقبل الجمهور مذهب فعلى خاصة. األخيرة إلى يعود أنه إلى حنيفة أبو وذهب

 لى:تعا لقوله تاب  إذا المحدود القاذف شهادة تقبل اهلل: رحمه الشافعي   قال وأناب، تاب إذا

ينَ  إ الَّ }  الكل. لىإ ينصرف بعض، على معطوفة بعبها جملة تعقب إذا واالستثناء ،{َتاب وا الَّذ 

  تاب. وإن شهادت ه تقبل ال الحنفية قول وعلى

نَّ  ال» :-- النبي   قول-ت مَّ جَل  َتؤ   يف تكرمته على َتجلس وال سلطانه، يف وال أهله، يف الرَّ

 .]م[ .«بإذنه إال بيته

، والتَّكر َمة: راش    به. وي خص المنـزل، لصاحب ي بس  مما ونحوه الف 

  كل ه. على اعائًد  االستثناء يكون أن أرجو منصور: ابن رواية يف أحمد اإلمام   قال

، ذات   وال َهرمة ، الصدقة يف يخرج وال» :--وقوله-ث  يشاء أن إال تيس   وال َعوار 

ق َصد   .]خ[ .«الم 
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: قال ق   يرى أن إال هر مة وال تيس وال َعوار ذات يؤخذ وال النَّووي   أفبل ذلك أنَّ  المَصد 

  بحروفه. عنه اهلل رضى الشافعي نص   هذا النظر. على فيأخذه للمساكين،

ق وأراد اعَي، بالمَصد  اد، بتخفيف وهو السَّ  جميع،ال إلى االستثناء ويعود   الظَّاهر، هو فهذا الصَّ

ماًل  تعقَّب إذا االستثناء أنَّ  عنه اهلل رضي الشافعي مذهب من المعروف اأيًب  وهو  إلى عاد ج 

 .جميعها

 حااًل  أو اتً نع النحويون يسميه ما فيشمل المسميات، بعض يميز معنى كل بها ويقصد الصفة:-2

 ذلك. غير أو ،اومجرورً  اجارً  أو اظرفً  أو

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ) تعالى: قوله :بالصفة التخصيص مثال

 فتياتكم( )من فقوله: .[25]النساء: (ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 من خصصت صفة )المؤمنات(، وقوله: اإلماء. كل فيشمل معرفة إلى مباف جمع ألنه عام 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) وقوله: بالمؤمنات. اإلماء من نكاحهن يجوز

 (ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ت ي} قوله: وهو بأمها، المدخول الربيبة وهي حقيقة واحدة صفتان ففيها .[23]النساء:  الالَّ

ت ي} قوله: وهو أغلبي أو الواقع عليه لما كاشف وقيد {ب ه نَّ  َدَخْلت مْ  مْ  ف ي الالَّ ك  ور  ج   ذاوه {ح 

 .اأغلبيً  وال اكاشفً  ال احقيقً  يكون أن القيد شرط :اإذً  .امخصًص  يعد ال

 (ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) القرآن: من مثاله الشرط:-3

 .[12]النساء:

 اإلسالم يف خيارهم الجاهلية يف خيارهم معادن الناس تجدون» :--قوله السنة: من ومثاله

  .[خ] .«فقهوا إذا

 يف اخيارً  كان من كل يشمل معرفة إلى مباف مفرد ألنه عام  «الجاهلية يف خيارهم» فقوله:

 الجاهلية.
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 انك وإن ،اإلسالم بعد اخيارً  يكون ال فإنه الدين، يف يتفقه لم من أخرج «فقهوا إذا» وقوله:

 الجاهلية. يف اخيارً 

ه   الشيء نهاية وهي الغاية:-4  إلى. حتى، لفظان: ولها .ومنَقَطع 

 .[222]البقرة: (ے ے ھ ھ) تعالى: قوله بالغاية: التخصيص ومثال

 مرارواالست الدوام يقتبي النهي ألنَّ  العموم  منه يؤخذ أن فيمكن نهي، تقربوهن( )ال فقوله:

 النهي. اقسي يف النكرة هي الصيغة فتكون لهن، قربان منكم يكن ال المعنى: فيكون سبق، كما

 بعد ما عمومه من فيخرج النهي، من المستفاد للعموم تخصيص يطهرن(، )حتى وقوله:

 الطهر.

 ىعل تدل اآلية فإن بالشرط  للتخصيص مثال .[222]البقرة: (ڭ ڭ ۓ) قوله: ويف

 األول للمخصص تخصيص وهذا بالتطهر. المراد هو إذ الغسل  بعد إال يباح ال الوطء أن

 ال الوطء أن على دل والشرط الوطء، يجوز الطهر بعد أنه على دلت الغاية فإن الغاية، وهو

 زوافأجا الحنفية، األخير هذا يف خالف وقد االغتسال، هو الذي والتطهر الطهر بعد إال يجوز

 تغتسل. لم وإن الطهر بعد الوطء

ْود   ف ـيْ  ل ْلَحد  ) قوله: ـَلةْ  اَأْيًب  اْلَمْحد  ـْدخ   فإنه المغيا جنس من الغاية كانت إذا أي (منه كان إن م 

 (ڀ ڀ ڀ پ پ) تعالى: كقوله المحدود يف الحد يدخل

 ليست الغاية كانت وإن اليد. جنس من ألنها  غسله يجب فيما داخلة المرافقف .[6]المائدة:

 ( ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ) تعالى: قولهك المحدود: يف الحد يدخل فال المغيا جنس من

 فخال وقد باتفاق الليل من جزء يصام ال عليه وبناءً  النهار، من ليس الليلف .[187]البقرة:

 .الصحيحة الصريحة السنة لمخالفتهم  بذلك عبرةَ  وال الشيعة
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ) تعالى: قوله به: التخصيص ومثال :البعض البدل-5

 "استطاع من" وقوله: الناس، كل يشمل عام الناس(، )على فقوله: .[97عمران: ]آل ( ڭ

 المستطيع. على إال الحج يجب فال الناس لعموم مخصص وهو بدل

صه عام الجماعة واو نصفهم( )جاؤوا البيت: يف والمثال   بالنصف. البعض بدل َخصَّ

405................................... 
 

ح  َأ ـــــَ  ـــــَ  ـــــِ ـــــ    ُح   قـــــَ ل  ا  ـــــَ هـــــُ ا خـــــُ ـــــ  ـــــُ  ا ـــــَ
لَـ 406  ِـَ   َأقـ  ل  يـُ ا لـَ ُـَ َـ   َ . رـــــَ   ـِ ـــــ    الـ 

 
ِر   ـــ   ــــ ـــُهـ ــــ ــــ ـ ـــ   ـــُ ـ ـ ـــُح ال  ــــ ــــ َ ـ ـــم  ـــ     َوَرـ ـ ـــ ِس ــــ ـــ  ـ  ِل ـ

 407 . َُ ِشَ ا تِ  َ ال  ِِ  ُ  لَ ال ُ  ــــــــ  َ ِر   َ ا ال 
 

ُـــــــــــ  ع بـــِ   َِ َح الـــ  رـــُ ِـــَ ـــَ  ـــــ  الـــ  ِ   ـــــِ  ُ  عـــُ ـــُ  
َيا ُ 408  ــــــَ ــــــاِ  َ  اد  َي  َ ــــــــــــُح ا    . َوَرــــــم 

 
ــا ُ   ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ـــ ـ ِر ُ ـــ   ــ   ــُهـ ـ ــ   ـــ ـــ ُ ـ ــُح ال  ـــ َ ـ ــم  ـــ  َوَرـ

 
 هورالجم بين الخالف وقع ولكن االستغراق، سبيل على أفراده كل على يدل العام أن معنا مرَّ 

 قوالن: ظنية، أم قطعية هي هل الداللة هذه قوة على والحنفية

 لجمهور:ل األول: القول

 التخصيص قبل ظنية داللة أفراده من فرد كل على العام داللة أن إلى العلماء جمهور ذهب

 .وبعده

 يلي: بما واستدلوا

 القطع. يمكن ال االحتمال ومع قائم، التخصيص احتمال أنَّ -1

 خولد يف واحتمااًل  شبهة تورث التخصيص وكثرة مخصوصة، العامة األحكام آيات أكثر أنَّ -2

 بذلك. القطع يمكن فال العام، مسمى تحت فرد كل

 صيصالتخ لكن الواحد، وخبر بالقياس القرآن تخصيص المتنع قطعية العام داللة كانت لو-3

 ظنية. داللته أن فعلم األئمة وأكثر والتابعين الصحابة عند واقع الدليلين بهذين
 لحنفية:ل الثاين: القول
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 وبعد أفراده من فرد كل على الداللة قطعي التخصيص قبل العام أن إلى الحنفية ذهب

 .ظنية داللته التخصيص

 .تنهض ال عقلية بأدلة واستدلوا

 بقطعي هتخصيص يسبق لم إذا المتواترة والسنة القرآن يف العام أنَّ  الخالف هذا على ترتب وقد

 ذلك. جواز إلى الجمهور وذهب ،الحنفية عند اآلحاد بخبر ابتداء تخصيصه يجوز ال

 اآلحاد.ب يخصص وأنه ،ظنية العام داللة أن وهو الجمهور، مذهب والراجح

ــــــال       َوخُ  .409 ــــــ   ِ ِبـ ـ ُِ ــــــ ِ   َوَ  اَ  َ  اَرـ
 

ـــَ  اَورـــــَ   ـــَ  ـــَ    ـــ   بـــَ  ـــُ   ِ ال ـــُ  ت ع ـــِ ايـــ     ـــــَ
 

صَّ  إذا السنة أو الكتاب نصوص يف الوارد العام اللفظ أن أي  ويجب حجة  بقي بمعيَّن   خ 

صَّ  إنو ،التخصيص بعد أفراد من تبقَّى فيما به العمل  لعلماءا أكر م» القائل: كقول بمبهم خ 

 المعين: أمثلة ومن .بحجة ليس أنه على األصوليون اتفق فقد «بعبهم إال

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قوله بعموم الزان َيْين جلد على العلماء احتجاج-1

كَرهة، تخصص قد الحكم هذا أن مع .[2]النور: (ٿ  بتحريم والجاهل والمجنون، بالم 

 من بقي فيما حجة بمعين التخصيص بعد العام   إذ الزناة  من ذلك عدا فيما حجة لكنه الزنى.

 األفراد.

 لنا أحلت» :--بقوله مخصوص عام   .[3]المائدة: (ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-2

 العموم فيبقى قطن[. جه، حم، ]حسن: .«لوالطحا والكبد والجراد، السمك ودمان: ميتتان

  والدماء. الميتات من ذلك عدا ما تحريم يف حجة اآلية يف

 وقد أجزائها بجميع الميتة نجاسة يف عام   .[3]المائدة: (ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-3

صَّ  ب غَ  إ َذا» :--بقوله خ  َهاب   د  رَ  َفَقْد  اإْل   ام نجاسة يف حجة اآلية يف العموم فيبقى ]م[. «.َطه 

  الميتة. من الجلد عدا
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ة النصوص-4  .[43]البقرة: (ں ڱ) تعالى: كقوله الزكاة  بإخراج أمرت التي العامَّ

 يف المسلم على ليس» :--قوله يف كما الزكاة  فيها تجب ال التي األفراد ببعض مخصوصة

 .]م[ .«صدقة فرسه وال عبده

ة النصوص هذه فإن ذلك ومع  ص.التخصي يتناولها لم التي األفراد بقية يف حجة تظل العامَّ

َ  لــــِ ــــ  ــــ  . َوابــــ  410 عــــُ ــــُ   ُِ الــــ   َوَ  ِ   ــــَ ــــِ
 

  ُِ ــــــَ   َ  ِ ــــــ  ح  ُأ  ــــــَ ُ  ق ــــــَ ا ل ــــــِ ــــــَ    ُ  ُـــــــــــــــ 
ـــــــــــم  ِ . َلآَيِ  ال سِ 411  ـــــــــــَ ـ ـ ـــــــــــاِن َأو  َلال   َعـ

 
ـــــ  َهـ ُ  َ ا   ـــــ   ــــــ ـــــُ ـ ُعـ ـــــ  ال  ـــــَهـ َ ـ ـــــِح ا   ِ    َقـ  ل  َيُ 

 
 وقوع أو سائل، كسؤال خاص  سبب على الشرعي الخطاب يف ورد إذا العام اللفظ أنَّ  أي

 .لعموما على يحمل فإنه التخصيص أو التعميم على يدل ما به يقترن ولم ذلك، غير أو حادثة،

 ذلك: أمثلة منو

ئل :--الرسول أن-1  :صحيح] «.ميتته الحل ماؤه الطهور هو» فقال: البحر؟ بماء أنتوضأ س 

 وابالج فهم ويمكن الجواب، عن زائد لفظ هو " ميتته الحل " الحديث من الثاين فالشق [.ع

ا فيكون مبتدأ، حكم فكأنه بدونه   لىع الدليل قام ما إال البحر ميتات لكل-خالف بال- عامًّ

 يف واقع " ماؤه الطهور " الحديث من األول والشق النزاع. محل عن خارج وهذا خصوصه،

 القاعدة. وموضوع العلماء، بين النزاع موضوع وهذا بدونه. الجواب يتم وال السؤال، جواب

 لجميع عامة فنزلت زوجته، أمية بن هالل قذف وهي معينة، واقعة بببس نزلت اللعان آية-2

 قبلها. القذف آية وكذلك زوجاتهم، قذفوا إذا األزواج
 العدو ب المنع على امقصورً  ليس الحج يف اإلحصار أن إلى الحنفية منهم الفقهاء  بعض ذهب-3

 غير أو بالعرج، أو بالحبس، أو بالمرض، أو بالعدو المنع كان سواء اإلحصار يجوز وإنما

 .[196]البقرة: ( ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) :تعالى قوله به استدلوا ومما الموانع  من ذلك

 بعموم العبرة أن إال العدو من أحصروا حينما --اهلل رسول أصحاب يف وارًدا كان وإن فهو

  السبب. بخصوص ال اللفظ
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 أو ،الناس بحبرة ذلك كان سواء الصالة، يف العورة ستر وجوب على الفقهاء بعض استدل-4

 كل عند أي .[31]األعراف: (پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى: بقوله الخلوة يف

ريانً  بالبيت الطواف من اإلنسان منع وهو خاص  بسبب نزلت كانت وإن واآلية صالة.  إال اع 

  اللفظ. بعموم العبرة أن

 تلبرب تقتل ال الرسل أن لوال واهلل أما» :رسالته قرأ حينما مسيلمة، لرسوَلي--قوله-5

 شامل حكمه أن إال خاص سبب على وارًدا كان وإن فالحديث [.د ]صحيح: «.أعناقكما

 ألن لزمان ا هذا يف الدول تمثل التي والبعثات السفراء، ومثلهم األزمنة، كل يف الرسل لجميع

  السبب. بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة
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[3]  
 
ك
َ
ـر
َ
ت
ْ
ـش
 
ـم
ْ
 ال

َُرشــــــــــ  َــ  .412 كع ا َُ حُ  لــَ ــ  ـــــُ ُ  رـــــَ َ يـــــ   رــُ
 

َ  ـــــــــــــ    ِ    ِل    َوضــــــــــ  د  يِ  ـــــِ ا ا َ عـــــَ ُ و  ح   بـــــَ
 

 الشركاء. بين المشتركة بالدار فيها المعاين كاشترا يف اللفظة شبهت الشركة، من مأخوذ :لغة

  .الوضع بأصل معانيه وتعددت لفظه تحدا ما هو: اواصطالًح 

 لفظ وكذا منهما، كل على يطلق والحيض( )الطهر بين مشترك فهو )القرء( لفظ مثل:

 الجاسوس،و )الباصرة، بين مشترك )العين( ولفظ (،والسيد )العبد بين مشترك فهو )المولى(

 (.الماء وعين الشيء، وحقيقة والسلعة،

َ  ـــــَ 413 يع َأو  ا   ائـــــِ ُ َ َق ـــــَ ا ـــــُ  ي  . َأِـــــــــ  ـــــَ
 

ل  رــَ ـــــَ   ــُ ِ  ث  ي   ـــــَ ا ع اِـــــــــــ  َــ بــَ   َأ ـــــــــــ  ـــــِ
ال َ ضـــــــــ  . َأو  414  كع  ـــِ َُ ِ  ُرشـــــــــ  و  ُُ ُ ال    ِ لـــَ

 
 

ــَ ــ  َأو    تِْ   الُـــــــــــ  ا  ــِ    ُــ لـــــَ ُ  ِ  هـــــَ  الشـــــــــــ 
 

 وهي: األبيات، يف كما أربعة أهمها من كثيرة االشتراك أسباب

 ثم آخر، معنىل أخرى قبيلة يف ويوضع لمعنى قبيلة يف اللفظ يوضع أنب وذلك القبائل: تعدد-1

 الواضع. اختالف على نص غير من المعنيين يف مستعماًل  إلينا ينقل
 معنى نهأ ينسى حتى يمجاز معنى يف استعماله يشتهر ثم معنى، يف حقيقة اللفظ يكون أن-2

 بالغائ  هل ويمثلون .والمجازي الحقيقي للمعنيين موضوع أنه على إلينا فينقل للفظ يمجاز

  ذلك... بعد نقل ثم المنخفض المكان أصله
 ثم يهما،كل على اللفظ إطالق فيصح المعنيين، بين مشترك لمعنى اموضوعً  اللفظ يكون أن-3

 المعنيين، كال على اللفظ إطالق صحة إلى دعا الذي المشترك المعنى هذا عن الناس يغفل

 زمان كل لىع يطلق اللغة يف فإنه القرء، كلفظ اللفظي المشترك قبيل من اللفظ أن فيظنون

 رء،ق وللمرأة فيه، ظهورها اعتيد وقت لها أي قرء، للحمى: يقولون ولهذا معين أمر-فيه اعتيد

 .فيه طهرها أو حيبها اعتيد وقت أي
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 لصالة،ا كلفظ آخر لمعنى االصطالح يفو ،المعاين من لمعنى اللغة يف اموضوعً  اللفظ يكون أن-4

 بشرائ  ليم،بالتس مختتمة بالتكبير مفتتحة وأفعال أقوال :الشرع وىف الدعاء اللغة يف فهي

 مخصوصة.
 عند تراكهاش يزول اللغة يف المشترك فاللفظ بشرعي  وليس لغوي االشتراك أن تعلم هنا ومن

 بلغة تحدث إنما--والنبي الطهر الحجاز لغة يف-مثاًل -فالقرء الشارع، كالم على حمله

 وهكذا. الطهر، على فيحمل الحجاز

َ ي   ِإن   .415 ُِس َُائــــــِ ع  جــــــُ لُ  قــــــَ عــــــَ ــــــ   يــــــُ
 
 

 

 َح ُ ـــع  يُ  ضع ـــ   ــــــ ِ ـــ َ  ِإن      ـــا ِ ــــــعَ ـــال  َ   ــــــ َ ــــــبَ  
 

 ةقرين وجود من بد ال كان عليها اللفظ داللة حيث من متساوية المشترك معاين كانت ولما

 على المشترك يحمل أن السامع على وجب القرينة تلك وجدت فإذا ،المعاين هذه أحد ت عي ن

ًدا المكلَّفين كالم يف أو شرعي، نص   يف ورد إذاو ،عليه دلَّت الذي المعنى َجرَّ  لتيا القرينة عن م 

َعي ن : أي المعاين تلك ناىفتت ال أن بشرط معانيه جميع على حمله وجب المراد المعنى ت   أنَّ

 .تتباد لم ما معانيه يعم القرائن عن المجرد المشترك

  ذلك: على األدلة ومن

 ،منهما واحد على يحمل أن فإما مًعا  معنييه على نحمله ولم القرائن عن تجرد إذا المشترك أنَّ -1

مل فإن شيء. على يحمل ال أن وإما  مرجح، بال ترجيًحا كان قرينة دون المعنيين أحد على ح 

 حمل فوجب أيًبا. باطل وهو للنص تعطياًل  كان شيء على يحمل لم وإن باطل  وهو

  متنافيين. معنياه يكن لم ما القرائن عن تجرده عند معنييه على المشترك

د أن العرب عادة أن-2 َعي ن قرينة المشترك مع ت ور   وورد العادة تلك تخلَّفت فإذا المراد  المعنى ت 

  معانيه. عجمي على حمله فوجب التعميم  قرينةَ  القرينة انتفاء   صار القرينة عن امجردً  المشترك

 مراد لتحصي يف االحتياط من نوًعا للمشترك المختلفة المعاين أو بالمعنيين العمل يف أن-3

 المتكلم.
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 ذلك: أمثلة ومن

ر  غير وللمؤمن المؤمن لغير المصحف مس جواز عدم إلى الفقهاء جمهور ذهب-1  المتطه 

 فلفظ [.للطبراين الصغير المعجم] «.طاهر إال القرآن يمس ال» :--قوله به: استدلوا ومما

 من الطهارة وهي الحسية  والطهارة اإليمان  وهي المعنوية، الطهارة بين مشترك )طاهر(

 وللمؤمن المؤمن، لغير شاماًل  المصحف مس عن النهي ويكون معنييه  على فيحمل الحدث.

  الحدث. من المتطهر غير

 .«عندك ليس ما تبع ال» قوله: يف وذلك عنده  ليس ما اإلنسان يبيع أن عن--النبي ىهَ نَ -2

 ال المراد: يكون أن فيحتمل والملك. الحبور، بين مشترك «عندك» ولفظة: [.د :]صحيح

 وإن دالعق مكان يف حاضًرا ليس ما تبع ال المراد يكون أن يحتمل كما ملكك، يف ليس ما تبع

 من المشتري يتمكن حتى التعاقد عند السلعة حبور ضرورة إلى إشارةً  ملكك يف كان

  كليهما. المعنيين على الحديث يف «عندك» لفظة الشافعي   حمل وقد معاينتها.
ْدل عن نهى--اهلل رسوَل  أن» :عنه اهلل رضي هريرة َأبي عن-3 الة يف السَّ  [.د ]صحيح: .«الصَّ

 ومنها: األرض، يصيب حتى الثوب إرسال منها: متعددة  معان على يطلق «السدل» ولفظ

 يلتحف نأ ومنها: بسدل، فليس ضمه فإن يديه بين جانبيه يبم أن غير من ثوبه الرجل إسبال

 على اإلزار وس  يبع أن ومنها: كذلك، وهو ويسجد فيركع داخل من يديه ويدخل بثوبه

 على الحديث حملفي كتفيه. على يجعلهما أن غير من وشماله يمينه عن طرفيه ويرسل رأسه

 .بينها امشتركً  السدل كان إن المعاين هذه جميع
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ــر
َ
حريف املشرتك ف

ْ
 ال

 ليهع دلت الذي المشترك تشبه ألنها  امشتركً  عليها وإطالقي المعاين، حروف عن هنا الكالم

 عن ترقوتف الحروف، هذه وكذلك السياق يف القرينة بحسب موضع كل يف يفهم حيث قرينة

 لمشتركا أما حروف  ألنها مفردة كلفظة بها نطقي   عندما نفسها يف معنى لها ليس أنها المشترك

 حكاماأل استنباط لسالمة مهمة معرفتها ألن هنا  أدرجها أن فرأيت اسم، ألنه معانيه على فيدل

 الحرف معنى فهم على فهمها توقفي الفقه مسائل من اكثيرً  إنَّ  حيث األدلة  من الشرعية

 األحاديث. وشرح القرآن تفسير يف وكذلك ،ومدلوله

 يف متخصصة كتب وهناك اجًد  كثيرة وهي عليها، المعاين لتوارد  المعاين حروفب وسميت

 كاآلتي: وأهمها، إليه، الحاجة تمس ما سأذكر ولكني ،هذا

َ او( .416 ـــ  ِف، )ال لـــ  عـــَ ـــ  ـــِ  عـــِ ـــــ  ِ  ل ـــ  ـــَ ـــِ   َول
 

 ، ، َوَأو   َ لد، َوُر الــــــــَ ِ  َق ــــــــــــــــَ ُـــــــَ  َوالـــــــ 
 

 التالية: للمعاين تأتي الواو حرف

 مع المعيةو الترتيب تفيد أنها على بعبهم وزاد الجمع. مطلق تفيد أنها على واواتفق عاطفة:-1

 (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قولهك مرجوح. وهو ،لجمعا تفيد كونها

 .[161]األعراف: (ک ک ک ک ڑ) :وقوله [.58]البقرة:

 ڀ ڀ ڀ) وقوله: ، .[2]األنعام: (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ) تعالى: كقوله لالستئناف،-2

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) تعالى: وقوله .[66،65]مريم: (ٺ ٺٺ ڀ

 لم ولهذا العطف  بعكس السياق ابتداء واالستئناف: .[7عمران: ]آل (ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 العطف. لمقابلته النظم يف أذكره
 بعدها ما ويكون ،" نيَل وال سرت " مثل: معه المفعول واو وتسمى  ،مع بمعنى أي للمعية:-3

 المصاحبة. مجرد بل به  انتصب الذي الفعل حكم يف يشارك وال امنصوبً 
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 وقوله: .[3]النساء: ( گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ) تعالى: كقوله (:أو) بمعنى-4

 .[1]فاطر: ( ھ ھ ہ ہ ہ)
 القيس: امرئ كقول (:رب) بمعنى-5

 ليبتلي الهموم بأنواع علي        سدوله أرخى البحر كموج وليل  

 ليل. رب أي

 .[2،1]الفجر: (ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قولهك :للقسم-6

جر: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) للحال:-7  كتاب لها كونها حال أي: .[4]الح 

 معلوم.
 من ذلك غير يف تستعمل وال الجمع، مطلق المتبمن للعطف التجرد عند أنها وقاعدتها:

  بقرينة. إال المعاين

 ذلك: أمثلة ومن

 نع ويكسل يعني: الليل، من الجنابة تصيبه أنه:--اهلل لرسول-- الخطاب بن عمر ذكر-1

 فعطف .]ق[ «.نم ثم ذكرك واغسل توضأ» :--اهلل رسول له فقال النوم، لغلبة الغسل

 الغسل نأل المعية  وال الترتيب ال الجمع، مطلق تقتبي التي بالواو )توضأ( على )اغسل(

 به. اوتبركً  بشأنه ااهتمامً  الذكر يف الوضوء قدم وإنما الوضوء، على مقدم
 فعط (رداءه وقلب) فقوله: .]خ[ .رداءه وقلب ركعتين، فصلى استسقى،--النبي أن ورد-2

 على دليل يهف بالفاء، )استسقى(، على: عطف )فصلى( وقوله: بالواو. ركعتين( )فصلى على:

 ديثح يف ما على صالة،ال قبل القلب يكون أن يحتمل ولكن ،امعً  وقعا الرداء وقلب الصالة أن

 .«ءةبالقرا فيهما جهر ركعتين لنا ىصل ثم رداءه، حول ثم يدعو، القبلة استقبل» أنه: آخر

  الجمع. لمطلق بل الترتيب، على تدل ال الواو ألن الصالة، بعد يكون أن ويحتمل
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 دهي ووضع اليسرى، ركبته على اليسرى يده وضع يتشهد، قعد إذا كان--النبي أن» :ورد-3

 )وعقد(: وقوله: [.حم :]صحيح «.ودعا وخمسين، اثالثً  وعقد اليمنى، ركبته على اليمنى

 وضع فيكون الشافعية، مذهب هو كما المعية فيحتمل الجمع، لمطلق والواو اليمنى، أي:

 وضع عدب العقد فيكون الحنفية، عليه كما البعدية ويحتمل واحد. وقت يف العقد مع اليمنى

  التشهد. عند وذلك اليمنى،

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قال-4

 الحنفية ذهب وقد .[6]المائدة: ( ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 بالواو، يةاآل يف العطف ألن  افرًض  وليس سنة الوضوء أعباء بين الترتيب أن إلى والمالكية

  معية. وال ترتيب غير من المعطوفات بين الجمع لمطلق وهي

ر منها  اخيرً  غيرها فرأيت يمين على حلفت وإذا» :--قال-5  وه الذي وائت يمينك، عن فكف 

 هل هنا الكفارة يف اختلف وقد .]خ[ «.روكف   خير، هو الذي فأت» رواية: ويف .]ق[ «.خير

 عدم على واألقلون األولى، الرواية من اأخًذ  يجوز  أنه على فالجمهور الحنث  قبل تجوز

د   وقالوا: الثانية، بالرواية أخذا الجواز   دلف بالواو  الكفارة وعطفت الكفارة على الحنث مق 

 يؤكدهو الترتيب، على داللة غير من الجمع، لمطلق الواو بأن الجمهور وأجاب الترتيب. على

م أنه د    .اتناقًب  لكان امرادً  الترتيب كان ولو رواية، يف اآلخر على منهما واحد كل ق 

 ،للترتيب ليست هنا العاطفة والواو .]ق[ «.وأدبر بهما، فأقبل برأسه مسح» :--أنه ورد-6

 لبدءا يشترط وال بوسطه، أو رأسه، بمؤخر المسح يف يبدأ أن فيجوز الجمع  لمطلق ولكنها

  للمتابعة. األفبل  هو هذا كان وإن بالمقدمة،

اُ ( .417 َِ ِل   َ     ار  ِ  ــــَ  َو)ال  ــــَ   ِلفِ َواب   َ ا
 

حع َوِـــــــــَ   عـــــَ      ِ   ـــــَ ،ِ  ـــــــــ    ـــــَ  ِ فِ َواِـــــــــ    د
 

 شرطل اجوابً  تكون التي اإلسمية الجملة على تدخل التي الفاء وهي للجواب: الرابطة الفاء-1

 لى:تعا كقوله اإلعراب. من لها محل وال فائدتها هذه بالشرط، الجواب جملة فترتب  قبلها
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) وقوله: .[17]األنعام: (جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ)

 .[31عمران: ]آل (ڄ ڄ

 وتفيد أخرى على جملة أو خرىأ على كلمة تعطفو استعماالتها، أشهر وهو العاطفة: الفاء-2

 (ڦ ڦ ڦ ڦ) تعالى: كقوله الزمان، يف إما والترتيب التعقيب، مع الترتيب

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) تعالى: وكقوله .[7]االنفطار:

 على مفصل عطف وهو: الذكر، يف وإما .[14]المؤمنون: (ے ے ھ ھ

 أو .[45]هود: (جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی) تعالى: كقوله المعنى، يف هو مجمل

 دخل حو:ن مهلة، بال مباشرة عليه المعطوف بعد المعطوف فيأتي اإلخبار، يف قبله عما متأخر

 ی ی) لى:تعا كقوله للسببية، امفيًد  بالفاء الترتيب ويأتي الموجودين. على فسلم الدار

 (چ ڃ ڃ ڃ) وقوله: .[37]البقرة: (ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 المقدمات هذه أي: "فرجم زنا"و "فق طع سرق"و "فسجد سها" وقولنا: .[15]القصص:

 والتعقيب بالترتي التسبيب ضرورة فمن أسبابها. على مرتبة والمسببات بعدها، لما أسباب

 ومن الترتيب، ضرورتها: ومن ،بللتعقي الفاء العربي: ابن قال الحرمين. إمام به صرح كما

 مرتبطة. ثالثة وهي التسبيب، روابطها:

 فاء لتدخ إذا وذلك  بعدها لما ابً سب األولى تكون جملتين بين تتوس  وهي السببية: فاء-3

 تسعة تكونف ثمانية تحته والطلب ،طلب أو بنفي مسبوقة وهي المبارع الفعل على السببية

 القائل: قول يف مجموعة

رْ  م   َواْعر ْض  َوَسْل  َواْدع   َواْنهَ  م  ه  َحب 
الَ  َقْد  النَّْفي   َكَذاكَ  َواْرج   َتَمنَّ                 ل    َكم 

 )والجملة المستأنفة الجملة على تدخل اإلعراب من له محل ال حرف :االستئناف فاء-4

 رتباطاال حيث من السابقة بالجملة لها عالقة ال التي الجملة هي االستئنافية أو المستأنفة

 ذلك( غير وال خبرية وال عطف بها يربطها فال النحوي
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 "هيرجون ال" فجملة يرجونه، فال زيد مرض ذلك: مثال بها، معنوي ارتباط لها كان وإن

 ،اإلعراب من له محل ال استئناف حرف والفاء راب  "مرض" بجملة يربطها ال استئنافية

 يستيقظون. فال ناموا المثال: يف وكذلك

 إال غيره يف لتستعم وال والتعقيب، والترتيب العطف يف حقيقة تستعمل التجرد عند :والفاء

  بقرينة.

 ذلك: أمثلة ومن

 ألن  هاستتابت دون المرتد بقتل قال من استدل وبه ]خ[. «.فاقتلوه دينه بدل من» :--قال-1

 التي الفاء قتبيهت بما عماًل  مهلة  بال مباشرة ردته معرفة بعد فيقتل والتعقيب، للترتيب الفاء

  للتعقيب.

 (ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) تعالى: بقوله استدل-2

 ألن الحنث  وقبل به، موصواًل  الحلف بمجرد اليمين كفارة أداء جواز على .[89]المائدة:

 فرأيت يمين، على حلفت وإذا» :-- قوله ويؤيده: مهلة. بال أي: والتعقيب، للترتيب الفاء

 كفرفلي» :للطبراين رواية ويف ]ق[. .«خير هو الذي تائو يمينك عن فكفر منها، اخيرً  غيرها

 وأقل الحنث، قبل بالتكفير األمر على تنصيص وهذا .«رخي هو الذي ليفعل ثم يمينه، عن

  الجواز. إفادة أحواله

 يكون االستحقاق أن على به استدل .[6]الطالق: ( ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ) تعالى: قوله-3

  والتعقيب. للترتيب الفاء لكون مباشرة  العمل بعد

 بلق الركعتين بصالة البداءة األفبل لكن عليه، بالسالم-- النبي مسجد يف البداءة يجوز-4

 واألصل .]ق[ «.الحديث ... فليركع المسجد أحدكم دخل إذا» :--لقوله عليه  السالم

 خولهد فور الركعتين صالة إلى المبادرة هنا: فمؤداها والتعقيب، للترتيب أنها الفاء يف

 مهلة. بال المسجد
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 ولك ربنا فقولوا حمده لمن اهلل سمع اإلمام قال إذا» :--بقوله الفقهاء بعض استدل-5

 ةالعربي يف الفاء ألن  " حمده لمن اهلل سمع " قول: له يشرع ال المأموم أن على .]ق[ «.الحمد

 " مام:اإل قول بعد " الحمد ولك ربنا " المأموم: يقول أن يقتبي وهذا والتعقيب، للترتيب

 لمن اهلل سمع " المأموم: قال ولو غيره، كالم من فاصل وال مهلة بال " حمده لمن اهلل سمع

  مهلة. بال التعقيب من بها أمر التي الحال على به أمر بما لإلتيان امخالفً  لكان " حمده

ن إذا» :--بقوله الفقهاء بعض استدل-6  المالئكة تأمين تأمينه وافق من فإن فأمنوا، اإلمام أمَّ

 وال مباشرة، اإلمام تأمين عقب يكون المأموم تأمين أن على .]ق[ «.ذنبه من تقدم ما له غفر

  والتعقيب. للترتيب لغة موضوعة والفاء بالفاء، عليه رتب ألنه يقارنه 

 القبر نعيم ثبوت على.[25]نوح: (ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) تعالى: بقوله استدل-7

 محل فال القبور، يف موجودون موتهم بعد وهؤالء والتعقيب، للترتيب الفاء ألن وعذابه 

  بالفاء. مباشرة الموت على رتب ألنه فيها  إال اآلية يف المذكور للعذاب

 طلقت فطالق  طالق أنت قال: إذا وكذا درهمان، لزمه فدرهم(  درهم عليَّ  )له قال: إذا-8

  والتعقيب. والترتيب للجمع، الفاء ألن طلقتين 

 ىاألول بعد الثانية تدخل أن فالشرط ،" طالق فأنت الدار  فهذه الدار هذه دخلت إن " قال: إذا-9

 قال: إذا ومثله: تطلق. لم تراخ  فيه بزمان األولى الدار بعد الثانية الدار دخلت ولو تراخ، بال

 لىع الدخول تقديم الطالق: وقوع يف فيشترط "طالق فأنت  ازيًد  فكلمت الدار دخلت إن "

 للدخول. مهلة بال الكالم وتعقب ،الكالم

ـــف   .418 ـــِلـ ـ ـــ َواب  ـــل ( ِبـ ــــ ـــ    )ُثـ ـــَ ـ ـ  وَر ِسِح  ُره 
 

 ........................................ 
 

 المعطوفف فترة، وبينهما قبلها، ما بعد وقع بعدها ما أن تقتبي الوضع أصل يف (ثم) أن أي

 االنً ف رأيت شخص: قال فإذا بينهما. بمهلة لكن ،ازمانً  عنه متأخر والمعطوف المتقدم هو عليه

 ثم ايًد ز ضربت قولهم: ونحو الرؤية. يف األول عن امتأخرً  الثاين يكون أن اقتبى  افالنً  ثم



 

 381 

 

 جهة من المهلة هذه مقدار على دليل ال كان وإن البربين، بين مهلة وجود فمقتباه:  اعمرً 

 .اللفظ

 اناللس وأهل الفصحاء، العرب كالم ويف والسنة، الكتاب، يف )ثم( لفظة استعملت قدو

  الحقيقة. اإلطالق يف واألصل التراخي، على للداللة

 ک ک ک ک) قوله: يف القرآن يف واحد موطن يف االستعمال هذا عن وخرجت

 فق . للفصل فهي ،-- محمد قبل وسىم أن وذلك .[154]األنعام: (گ گ گ گ

  :تهاتطبيقا ومن

 ال أنه على .]ق[ «.راح ثم ... الجمعة يوم اغتسل من» :--بقوله الفقهاء جمهور استدل-1

 بعد للجمعة المسلم اغتسل لو بل مباشرة، لها الذهاب عند يكون أن الجمعة غسل يف يشترط

  المهلة. مع للتراخي وهي )ثم(، بـ الغسل على لها الرواح عطف--ألنه أجزأه  الفجر طلوع

 اليس األذنين أن على [،هق حسن:] «.بأذنيه مسح ثم برأسه... مسح» :--أنه ورد بما استدل-2

 المتوضئ نسي فلو وعليه للتراخي، وهي )ثم( بكلمة الرأس على عطفهما ألنه الرأس  من

  الوضوء. يف الرأس جميع مسح بوجوب قال من عند الصالة، عدي   لم مسحها،

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ) تعالى: بقوله الفقهاء بعض استدل-3

 الصوم يف الليل من النية تبييت يجب ال أنه على .[187]البقرة: ( ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 رمبان، كشهر مستحق لصوم الزوال قبلو الفجر بعد نوى إن فالصائم ،امطلقً  الواجب

 األكل اهلل أباح قد- بها المستدل اآلية هذه يف- تعالى اهلل ألن أجزأه  زمانه: تعين الذي والنذر

 ومن التراخي، تفيد وهي )ثم( بكلمة ذلك، بعد بالصيام أمره ثم الفجر، طلوع إلى والشرب

 بعد ذلكك النية وتكون محالة، ال الفجر بعد العزيمة فتصير النهار  يف النية وقوع ضرورته:

 الفجر.
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 يجوز أنه على .[19،18 ]القيامة: (حت جت يب مبىب خب حب جب يئ) تعالى: بقوله استدل-4

 للتراخي، )ثم( كلمة ألن الحاجة  وقت إلى الخطاب وقت عن إليه يوحى ما تأخير--له

  المطلوب. وهو التأخير، فيجوز

 .[3]المجادلة: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) تعالى: بقوله الفقهاء بعض احتج-5

 مجردب تثبت ال عندهم الكفارة ألن الوطء  على العزم هو العود يكون أن يقتبي ذلك أن على

 بـ التعبير جاء فقد ولذا الظهار، عن متراخيا يكون وهو الوطء، على بالعزم تجب بل الظهار،

 التراخي. تفيد التي )ثم(

418 ................................. 
 

ك  بِ   ــــــــــــــــــُِس َ ِحئ  وغَ  ــــــــــــــــــ ــــــــَ   ِسِح )َي   ( َواب 
ايــَ د، بَ 419  ، واِ ِـــــــــ  ِ . ِ    غــَ ي   َحر   َــ ا    َــ  ــِس

 
ـــــــــــــــــــــــــَحر   ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــَ   

 

 ........................................ 

 منها: لمعان حتى تأتي

 ،«بذرها حتى التفاحة أكلت» نحو: ،«الواو» بمعنى الحكم يف التشريك وهو العطف: حرف-1

  .اأيًب  رهاذب وأكلت أي

َلت: (ی ی ی ىئ) نحو: ابتداء: حرف-2  .[20]ف ص 

 )إلى( وبمعنى .[91]طه: (ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) نحو: أن( )إلى معنى للغاية:-3

 . [5]القْدر: (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) كقوله: فق 

 ڃ ڃ ڃ)نحو: مبمرة، «أن» بـ فينصبه المبارع على يدخل ،«كي» بمعنى تعليل حرف-4

 عنه. يتفرقوا كي أي .[7]المنافقون: ( ڇ ڇ چ چ چ چ

 أن إال أي .[92عمران: ]آل ( پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) كقوله: نادر: وهو :الستثناءا-5

 تنفقوا...
 العلة. ومسالك المخالفة، مفهوم يف وأهمها كثيرة األصول يف وتطبيقاتها
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419..................................
. 

 ) َراِك، )َلِش   ِ ح   .................... ِ ِــــــــ 
 

 ك،االستدرا على للداللة اللغة أصل يف وضعت مشددتها، أو النون مخففة )لكن( كلمة أن أي

 لما اغايرً وم امخالفً  احكمً  بعدها لما فتثبت عليها، السابق الكالم من الناشئ التوهم بها يرفع

 اإثباتً  هاعلي السابق كان وإن ،اإثباتً  لها الالحق كان انفيً  عليها السابق الكالم كان فإن قبلها،

 احكمً  ابعده لما تثبت أن وهو: واإليجاب، النفي بعد بها يستدرك فهي  انفيً  لها الالحق كان

 ما " تقول: له، ضد أو بعدها، لما مناقض كالم يتقدمها أن بد ال ولذلك قبلها، لما امخالفً 

 ."تكلم قد اعمرً  لكن زيد تكلم ما" و " جاء قد اعمرً  لكنَّ  زيد جاءين

 ذلك: أمثلة ومن

 أفأدع أطهر، فال أستحاض إين قالت: ،--النبي سألت حبيش، أبي بنت فاطمة أن ورد-1

 ثم ،فيها تحيبين كنت التي األيام قدر الصالة دعي ولكن عرق، ذلك إنَّ  ال» فقال: الصالة،

 يبتهاح وقت يف تدعها بل ،امطلقً  الصالة تدع ال المستحاضة أن على .]خ[ .«وصلي اغتسلي

 ما وإعطاء االستدراك، على الدالة )لكن( استعمل-- الرسول ألن لعادتها  اوتبعً  فق ،

 قتو غير يف الصالة بعدها وما ،امطلقً  الصالة عدم هو قبلها فما قبلها، ما يغاير احكمً  بعدها

  العادة. مقدار يف اتركيها لكن األوقات، كل يف الصالة تتركي ال فالمعنى: حيبها،

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ) تعالى: قوله يف )لكن( كلمة-2

 أن كما قبلها، لما امخالفً  احكمً  بعدها لما أثبتت حيث لالستدراك  .[89]المائدة: ( ٴۇ

 دراكاالست معنى هو وهذا .امطلقً  األيمان يف المؤاخذة لعدم السامع توهم قطع بـ)لكن( التعبير

  المقصود.

 العلم يقبض ولكن العباد، من ينتزعه اانتزاعً  العلم يقبض ال اهلل إن» :--قوله يف )لكن( لفظة-3

 علم، يربغ فأفتوا فسئلوا ،جهااًل  ارؤوًس  الناس اتخذ اعالمً  يبق لم إذا حتى العلماء، بقبض
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 يقبض ال العلم أن لتوهم اقاطعً  بـ)لكن( التعبير جاء حيث لالستدراك  .]ق[ «.وأضلوا فبلوا

  العلماء. بقبض يقبض أنه امبينً  ،امطلقً 

 قال: اهلل؟ رسول يا البب أحرام" الوليد: بن خالد سأله عندما ،--قوله يف )لكن( لفظة-4

 قطع هاب التعبير إن حيث لالستدراك  .]ق[ «.أعافه فأجدين قومي، بأرض يكن لم ولكن ال،»

 الخبر، تأكيد هنا: ومعناها االستدراك، معنى هو وهذا البب. أكل حل لعدم السامع توهم

  .قومي بأرض يكن لم ألنه قال: تأكله؟ لم وأنت لم قيل: ،احرامً  هو ليس قال: كأنه

 حيث لالستدراك  .[157]النساء: ( ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ) تعالى: قوله يف )لكن(-5

 وصلبه. لقتله السامع توهم قطع بها التعبير إن

َحر    ـــــَ ـــــ  ع  )َ ( ....................  ...................................419  بـــــَ
 

 قولك: يف كما ،مستقباًل  نفته فعل على وقعت فإذا للنفي، اللغة أصل يف ةموضوع )ال( أنَّ  أي

 الماضي، هاب ينفى وقد االستقبال، بمعنى " يقوم هو " يقول: من قول نفي يف ،" زيد يقوم ال "

 موضعه، من نفته اسم على وقعت وإذا .[31]القيامة: (ڌ ڌ ڍ ڍ) تعالى: قوله يف كما

  عمرو. وال الدار يف زيد وال الدار، يف رجل ال كقولك:

 امرأة، الو الدار يف رجل ال ك:قول يف عام وغير الدار، يف رجل ال قولك: يف اعامً  انفيً  بها وتنفي

 قولك: يف والدعاء النهي. ويسمى تفعل، ال قولك: يف األمر ولنفي عمرو. وال الدار يف زيد الو

  اهلل. رعاك ال

 لها، أتيت التي األخرى المعاين فإن النفي، على للداللة اللغة أصل يف موضوعة )ال( كانت وإذا

 يف ماك والطلب، والدعاء النفي، إلى يرجع- مثاًل - فالنهي ما. بدرجة النفي إلى جميعها تؤول

 عدم طلب إلى يرجع .[286]البقرة: ( ائ ائ ى ى ې ې ې ) تعالى: قوله

 ال اًد زي رأيت فقولك: النفي، معنى فيها يالحظ والعاطفة نفي. وهو الحالة، هذه يف المؤاخذة

 زيادتها نم قصد والمزيدة النفي. معنى فيه )غير( بمعنى وكونها لعمرو. الرؤية نفي يفيد ،اعمرً 
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 فيه .[12]األعراف: (ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى: فقوله عليه، الكالم اشتمل الذي النفي تأكيد

 لها أتيت التي معانيها يف النظر أمعنا إن وهكذا: ." منعك " تبمنه الذي المعنوي للنفي تأكيد

 .كلها فيها النفي معنى وجدنا اللغوي، االستعمال يف

 تطبيقاتها: ومن

 «.به إال الصالة اهلل يقبل ال وضوء هذا وقال: مرة، مرة توضأ» أنه:--عنه ورد بما دلستَ ي  -1

 قل وضوء وكل عبو، كل يف ةالواحد المرة هو الوضوء يف الفرض أن على [.جه :]ضعيف

 الوضوء حققت تنفي فهي للنفي، )ال( ألن  اصحيًح  وضوءً  وليس تعالى، اهلل يقبله ال المرة عن

  المذكور. النحو غير على كان إن

 ال ثم الصالة، افتتح إذا يديه يرفع كان» :--اهلل رسول أن ورد بما الفقهاء بعض استدل-2

 ال() ألن فق   افتتاحها عند إال ليس الصالة يف اليدين رفع أن على [.د ضعيف:] «.يعود

 .اأبًد  االفتتاح بعد يديه رفع إلى يعود ال يقول: فكأنه للنفي،
 الفاتحة قراءة وجوب على .]ق[ «.الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال» :--بقوله دلاست  -3

 اءةقر بغير وقعت إن الصالة تحقق تنفي فهي للنفي، )ال( ألن اإلمام  خلف المأموم على

  .امنفردً  أو جماعة يف ،امأمومً  أو اإمامً  الشخص أكان سواء ،امطلقً  للفاتحة

 صحة عدم على [.د :]صحيح «.بصوم إال اعتكاف ال» :--بقوله الفقهاء بعض استدل-4

 بالصوم ونمقر غير كان إن االعتكاف تحقق تنفي فهي للنفي، )ال( ألن الصوم  بغير االعتكاف

  باعتكاف. فليس شرطه عن امنفكً  وجد ما ألن فيه  شرط هو الذي

 حوالن أن على [.د ]صحيح: «.الحول عليه يحول حتى مال يف زكاة ال» :--بقوله استدل-5

 بوجو تحقق تنفي فهي للنفي، )ال( ألن بدونه  تجب ال الزكاة، وجوب يف شرط الحول

 لىإ يبم ال الحول خالل المستفاد المال بأن الفقهاء بعض قال هنا ومن الحول. قبل الزكاة

  حول. عليه يحل لم المستفاد المال هذا ألن الزكاة  وجوب يف حوله حال الذي المال
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 بغير انعقد نكاح كل أن على [.د :]صحيح «.بولي إال نكاح ال» :-- بقوله الجمهور استدل-6

 فكل ي،الول عدم عند وتحققه النكاح وجود تنفي فهي للنفي، )ال( ألن فاسد  نكاح فهو الولي

  بنكاح. فليس شرطه عن امنفكً  وجد وما ولي، فيه يشترط نكاح

 .ق[] «.بعدك أحد عن تجزئ وال عنك تجزئ» الَعنَاق: يف نيار بن بردة ألبي --بقوله استدل-7

 --الرسول ألن  اأبًد  الحكم هذا يف غيره به يلحق وال نيار، بن بردة ألبي خصوصية بأنها

 من أحد عن األضحية يف العناق إجزاء تنفي فهي للنفي، موضوعة وهي )ال(، استعمل

 عنه. اهلل رضي بردة أبي غير المسلمين،

ـــــــــــــ. َخ ِسُ  بِ 420 ُكك  ِبَها، وأبهلِ  ـ ( َوا ــــ   )َأو 
 

لِ   ، َوَق ــــــــــــــِس ي  ا، ِإلــــــَ ، َو ــــــَ هــــــَ  َأ ــــــِ   بــــــِ
ـــــــِ  ..................ال  . َوُرل َ ُو 421  ـ    َ 

 
 ......................................... 

 
 وأ الشيئين أحد على للداللة اللغة أصل يف وضعت عطف، حرف هي التي )أو( كلمة أن أي

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) تعالى: فقوله الكالم، يف المذكورة األشياء،

 أن على تدل فاآلية مجزئة. كفارة األشياء هذه أحد تعالى: قوله بمنزلة .[89]المائدة: ( ەئ

 ،االنفراد على منها نوع بكل التكفير إباحة مع المذكورة، األشياء أحد الكفارة يف الواجب

ر لو بأنه بعبهم صرح فقد ولهذا  وإذا .فق  األنواع بأحد للواجب امؤديً  كان كلها باألنواع كفَّ

 للداللة تأتي أنها ذكر مما المعنى هذا غير فإن اللغة، أصل يف )أو( له وضعت ما هو هذا كان

 عتوض ما إال منها يفهم فال وهلة  ألول أطلقت إذا لكنها عليه، الدالة بالقرائن يفهم إنما عليه،

 وأ الشيئين ألحد )أو( أن هو كلها بينها المشترك القدر أن نجد كلها فيها النظر وبإمعان له.

 األشياء.

 المعاين: من يلي لما وتأتي

 .[196]البقرة: ( ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) نحو: التخيير،-1
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 .[19]الكهف: ( ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ) تعالى: كقوله المتكلم، من الشك-2

 .[24]سبأ: (ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ) تعالى: كقوله اإلبهام:-3

 منهم. الفقهاء أو العلماء جالس اإلباحة:-4
 الشاعر: قول نحو :أن إلى بمعنى -5

 لصابر إال اآلمال انقادت فما       المنى أدرك أو الصعب ألستسهلن 

 المنى. أدرك أن إلى أي:

 الشاعر: كقول أْن: إ الَّ  ومعنى:

 تستقيما أو كعوبها كسرت      قوم قناة غمزت إذا وكنت                 

 تستقيم. أن إال أي

 (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) تعالى: قوله يف كما كـ)بل(، لإلضراب،-6

 يزيدون. بل أي .[147]الصافات:

 ."حرف أو فعل أو اسم الكلمة:" نحو: التقسيم:-7

 الساعة أنً  وذلك .[24]يونس: (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) تعالى: كقوله :كالواو الجمع لمطلق-8

 ويف للي جهة يف بل نهار، كلها وال ليل كلها واحدة لحظة يف تكون ال واألرض ،لحظة يف تقوم

 مث جث يت ىت) قوله: ومنه اآلية. يف جديد قول على الواو، بمعنى تكون أن فتعين  نهار جهة

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ) تعالى: قوله .اوكفورً  :يأ .[24:اإلنسان] (يث ىث

  الشاعر: قول ومنه العرب، لغة يف وارد وهو .[31]النور: (ے ے ھ

  فجورها عليها أو تقاها لنفسي      فاجر بأين ليلى زعمت وقد  

 .فجورها وعليها أي:

 ذلك: على التطبيقات ومن
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 ( ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې) تعالى: بقوله يستدل -1

 )أو( استعمل تعالى اهلل ألن التخيير  على المحرم رأس حلق كفارة أن على .[196]البقرة:

 فارةالك عليه وجبت َمن فيكون المذكورة  األشياء أحد المطلوب أن على الوضع بأصل الدالة

  النسك. التصدق، الصيام، الثالثة: من واحد فعل يف امخيرً 

 ،«رأسك؟ هوام أيؤذيك» عجرة: بن لكعب قال--اهلل رسول أن ورد ما ذلك: يف اآلية ومثل-2

 مسكين لكل مساكين، ستة أطعم أو أيام، ثالثة صم أو شاة، واذبح احلق» فقال: نعم، قال:

 يف التخيير على الكفارة أن على للداللة )أو( --استعمل فقد .]ق[ «.بر من صاع نصف

  الثالثة. من واحد فعل

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ) اليمين: كفارة يف تعالى بقوله دلاست  -3

 على الخصال هذه أحد الواجب أن على .[89]المائدة: ( ەئ ائ ائ ى ى ې

 حدأ هو المراد أن على للداللة اللغة أصل يف موضوعة وهي )أو( ذكر تعالى اهلل ألن التخيير 

 امنه واحد أي المكلف فعل إذا بحيث التخيير، على منها اواحًد  الواجب فيكون المذكورات 

  .ممتثاًل  كان

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) :تعالى بقوله الفقهاء بعض استدل-4

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 لقتل،ا بين فق ، السبيل أخافوا إذا المحاربين يف مخير اإلمام أن على .[33]المائدة: ( گ

 لغوي،ال الوضع أصل يف المذكورات أحد طلب تقتبي )أو( ألن والنفي  والقطع، والصلب،

 له،قت شاء إن المحارب، هذا يف مخير فاإلمام دليل. وال بدليل، إال مقتباها عن تصرف فال

 ونفاه. ضربه شاء وإن خالف، من قطعه شاء وإن صلبه، شاء وإن

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) تعالى: بقوله استدل-5

 على الصيد جزاء أن على .[95]المائدة: (ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
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 هو وهذا المذكورات، من واحد المطلوب أن على الدالة بـ)أو( عبر تعالى ألنه التخيير 

 رفح أدخل ألنه الثالثة  األشياء أحد الصيد فجزاء ذلك  غير على الدليل قام إذا إال األصل،

 .والصيام الطعام وبين واإلطعام، الهدي بين التخيير

421. ...... ) ي  ا َو)بـــــَ َُ  رـــــَ ُِ  َ ىـــــــــــــ 
  

َُ ـــــى  ــــــ َ  ُِ 

، بــــَ     لُ  َأو  د شــــ  ُــــُ حُ  َوالــــ  عـــــ  حُ يــــُ ــــ    ــــَ   ـــــَ
 

 زيد جاء فقولنا: قبله، عما واإلعراض بعده، ما إلثبات اللغة أصل يف موضوع )بل( حرف أن

 وهذا بعدها. لما وجعله عنه، مسكوت كأنه حتى قبلها، عما الحكم ليزيل جاء إنما عمرو  بل

 الثاين وإلثبات عنه، واإلعراض قبلها هو الذي األول عن لإلضراب فهي اإلضراب  معنى

 مقام الثاين بإقامة الغل  لتدارك هو )بل( حرف بأن الحنفية من كثير ويعبر بعدها. هو الذي

 ال زيد جاءين أو: عمرو، بل زيد جاءين قال: إذا فالرجل  اغلطً  كان األول أن وإظهار األول،

 .اغلطً  كان األول وأن خاصة، عمرو بمجيء اإلخبار منه يفهم فإنما عمرو  بل

 ذلك: على التطبيقات ومن

فين، على مسح--اهلل رسول أن» شعبة: بن المغيرة عن ورد بما دلاست  -1 : الخ   رسول يا فقلت 

 ازجو على [.حم ]صحيح: «.وجل عز ربي أمرين بهذا نسيت أنت بل» فقال: ؟، نسيت اهلل

 اإلضراب تقتبي التي )بل( بكلمة سائله، أجاب--اهلل رسول ألن الخفين  على المسح

 المسح أن وهو بعدها، ما وتثبت النسيان، لمجرد الخفين على مسحه أن وهو قبلها، عما

 وجل. عز اهلل من أمر عليهما

 .[154]البقرة: (ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-2

 .[169عمران: ]آل (ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) تعالى: وقوله

 يصلى الو يغسل ال ألنه عليه  يصلى وال يغسل، ال الشهيد أن على الفقهاء بعض بهما دلاست  

 عن أضرب حيث الحياة  له وأثبت الموت الشهيد عن نفى وجل عز واهلل الميت، إال عليه

  الحياة. له وأثبت القتل
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 عتنامت أرأيت اهلل رسول يا فقال: مالك، بن سراقة سأله حينما «لألبد بل» :--بقوله استدل-3

 كل يجب ال والعمرة الحج أن على .]خ[ «.لألبد بل» :--فقال لألبد؟، أم هذا لعامنا هذه

--اهلل رسول ألن الوجوب  سبيل على يكرران وال واحدة، مرة إال العمر يف منهما واحد

 هابعد ما وإثبات عام، كل تكررهما وجوب من قبلها عما اإلضراب تفيد وهي )بل(، استعمل

  العمر. يف مرة وجوبهما من

 ان:صفو فقال ،اأدراعً  حنين يوم منه استعار لما أمية، بن لصفوان--بقوله الفقهاء بعض أخذ-4

 الزم وصف البمان أن يف [.حم ]حسن: «.مبمونة عارية بل» فقال: ؟، محمد يا اأغصبً 

 استعاره ما كون وهو األول، المعنى عن لإلضراب )بل( استعمل--الرسول ألن للعارية 

 يف ذلك بأن بعبهم وصرح مبمونة. عارية أنه من بعدها، لما وإثبات الغصب، سبيل على

 حال يف ذلك أكان سواء ،امطلقً  بالبمان قال اآلخر والبعض فق ، االستعمال حال

 االستعمال. حال غير يف أم االستعمال

ل  . َو)ال  َ 422 ِ ــــاُ ( ِلن  ــــــــاِق َوالــــ  ــــع   ــــ ِ ــــِح َ َُ
 

عـــِ   َورـــِ ـــــ  ثـــَ   ايـــــَ ِ ل  اِــــــــــــ  ـــَ ةـــــَ  ُي رـــَ   َوالـــ 
ــــــ َ َوِ    َب َ . 423  ـ ــــــ   َوال  ــــــ   َوَبـ ــــــَح ِ   َوِرـ  ـ

 
 

ـــح    ـ ـــح  َوَأكِس ــــ ـ ـــ ِس ـ ـــ َِ ــــ ـــِ ـ ــــ ـ ـــ   ـــــــيِ ُرـ ـــاِبـ ــــ ا َوَقـ ـــ  ــــ   ـ
 

 يينالمعن أحد تعليق هو الذي اإللصاق، على للداللة اللغة أصل يف موضوع الباء حرف أن أي

 (ٺ ڀ) تعالى: كقوله الحقيقة، سبيل على إما اإللصاق وهذا اآلخر، على

 ولهق يف كما المجاز، سبيل على وإما حقيقة، الرأس تالصق بها الممسوح فاليد .[6]المائدة:

فين: (ی ىئ ىئ ىئ) تعالى:  إذ منهم  يقرب بمكان مرورهم ألصقوا أي: .[30]المطف 

  بهم. يلصق لم المرور

 ال المعنى هذا إلى راجع معانيها من والباقي اإللصاق، هو عنه تنفك ال الذي أصلها فـ)الباء(

 المعاين: هذه ومن ،عنه يخرج
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 أي: .[17]البقرة: (ڀ ڀ ڀ) تعالى: كقوله ،مفعواًل  الفاعل تصيير يف كالهمزة للتعدية،-1

 اهلل. أذهبه
 بالقلم. كتبت القائل: كقول الفعل، آلة على الباء تدخل بأن االستعانة،-2
 تسمى ولهذا الحال، مصحوبها وعن عنها تغني أو مع، بمعنى الباء تكون بأن المصاحبة،-3

 الحق، مع أي: .[170]النساء: (وئ ەئ ەئ ائ ائ ى) تعالى: كقوله بالحال،

 .امحقً  أو

 ضمن وبعبهم إلّي، أي: .[100]يوسف: (ڻ ں ں) تعالى: قوله نحو كـ)إلى(، الغاية،-4

 لطف. معنى أحسن

 يف أي: .[123عمران: ]آل (ٿ ٺ ٺ ٺ) تعالى: كقوله الزمانية، أو المكانية، الظرفية-5

 السحر. يف أي: .[34]القمر: (ڌ ڍ) تعالى: وكقوله بدر،

 .[75عمران: ]آل (ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) تعالى: قوله نحو كـ)على(، االستعالء،-6

 .قنطار ىعل أي:

 .منها أي: .[6:اإلنسان] (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله نحو كـ)من(، التبعيض،-7

 عنه. أي: .[1]المعارج: (ۇ ۇ ڭ ڭ) تعالى: كقوله كـ)عن(، المجاوزة،-8
 أي: .[41:البقرة] ىئک ڑ ڑ ژ ژيئ كقوله تعالى:بأن يحل محلها لفظ بدل،  البدلية،-9

 بدلها.

 ذنبه. بسبب أي: .[40]العنكبوت: ( ٿ ٺ ٺ) تعالى: كقوله السببية،-10

 پ ) :تعالى كقوله الخبر، أو المبتدأ، أو المفعول، أو الفاعل، مع الزائدة وهي التوكيد،-11

 بحسبك وكقولنا: .[25]مريم: (ی ی ی ی) وقوله: .[43]الرعد: (ڀ پ

َمر: ( ڎ ڎ ڌ ڌ) تعالى: وقوله درهم،  .[36]الز 
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 .[82]ص: (جخ مح جح مج) إبليس: عن احاكيً  تعالى قولهك الَقَسم،-12

 .[41]البقرة: (ک ڑ ڑ ژ ژ)تعالى: كقوله األعواض، على الداخلة وهي المقابلة،-13

 ." بدرهم افرًس  اشتريت " وكقولنا: مقابلها، أي:
 ذلك: على التطبيقات ومن

 يف الواجب أن على .[6]المائدة: (ٺ ڀ) تعالى: بقوله الفقهاء بعض استدل-1

 اإللصاق يدتف التي بالباء، بالمفعول الفعل رب  تعالى اهلل ألن الرأس  جميع مسح هو الوضوء

 حالمس ألصقوا والمعنى: الرأس، جميع بمسح إال يتحقق ال وهو اللغوي، الوضع أصل يف

  برؤوسكم.

 وجوب على .[6]المائدة: (ڇ ڇ ڇ چ)تعالى: بقوله استدل-2

  الستيعاب.ا فيجب لإللصاق، اللغوي الوضع أصل يف الباء ألن بالمسح  العبوين استيعاب

 الفاتحة قراءة وجوب على .]ق[ «.الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال» :--بقوله استدل-3

 فقد ،امعنويً  اإللصاق كان وإن لإللصاق، الحديث يف الباء ألن فيها  ركن وأنها الصالة، يف

 بها. إال الصالة تصح ال بحيث وعينها الفاتحة، بسورة القراءة ألصق

 بالكعبة الطواف وجوب على .[29]الحج: (ڭ ڭ ۓ) تعالى: بقوله استدل-4

 فيدت وهي الباء، استعمل تعالى اهلل ألن فق   منها جزء حول بالطواف االكتفاء وعدم كلها،

 ولهاح بالطواف بها، الطواف إلصاق هو المطلوب فيكون اللغوي  الوضع أصل يف اإللصاق

  كلها.

-- ألنه عمل  كل يف النية وجوب على .]ق[ «.بالنيات األعمال إنما» :--بقوله استدل-5

  نيته. به قتلتص عمل كل المعنى: فيكون لإللصاق  اللغة أصل يف توضع التي الباء استعمل
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 فأنا بها يصبغ --اهلل رسول رأيت فإين الصفرة: وأما» قوله: يف عمر ابن عن ورد بما استدل-6

 أي اق،لإللص الباء ألن بالصفرة  الثوب أو اللحية صبغ جواز على .]ق[ «.بها أصبغ أن أحب

  وثوبه. بلحيته الصفرة يلصق كان--اهلل رسول أن

 ما فقال: ،بالحناء خبب قد رجل على--النبي مر» قال: أنه عباس ابن عن ورد بما يستدل-7

 ألن للرجال  بالحناء األعباء أو الشعر وصبغ الخباب، جواز على .]ق[ «.هذا أحسن

 بالحناء، " خبب " الفعل معنى ألصق أنه يقتبي وهذا ،لإللصاق- بالحناء قوله: يف- بالباء

 .احقيقيً  اإلصاقً 

424. ) ضــــــــ  ُرعَ  ،ا َ  ،ُ  د  َ لِ  و)ِ       َ بَ  ،ا ِس
 

 ِإلـــــَ  ،اح  َ لـــــِس رـــــُ  ،َورـــــَ    ،   َورـــــِ  ،ي   ـــــِس بـــــَ  
 

 تي:آلكا ،لمعان اللغوي االستعمال يف تأتي وهي بعده، لما جار   حرف   )يف( 

 ژ ڈ ڈ) تعالى: قوله نحو ،ةزماني أو ةمكاني إما وهي معانيها، أصل وهي ،الظرفية-1

 .[203]البقرة: ( پ ٻ ٻ ٻ ٻ):تعالى وقوله .[187]البقرة: (ڑ ژ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ) تعالى: قوله يف اجتمعا وقد

  للزمان. والثانية للمكان، فاألولى .[4،3،2]الروم: (ۈ ۈ ۆۆ

 الرضا يف البركة كقولك: ومعنيين، الدار. يف محمد كقولك: جسمين، ومظروفه الظرف ويأتي

 وعكسه، القلب. يف اإليمان كقولك: معنى، والمظروف اجسمً  الظرف يأتي كما والقناعة.

  .[19]البروج: (ې ې ې ې ۉ) تعالى: كقوله

 احتواء، له الدار هو الذي الظرف ألن الدار  يف زيد كقولك: حقيقية، الظرفية وتكون

 يف دزي نظر كقولك: وتقديرية، مجازية الظرفية تكون كما تحيز. له زيد هو الذي والمظروف

 وال احتواء، له ليس الكتاب هو الذي الظرف ألن لنظره  وعاء الكتاب صار قد أي: الكتاب،

 .تحيز له زيد نظر هو الذي المظروف
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 يكثركم أي: .[11]الشورى: (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ) تعالى: كقوله ،الباء بمعنى-2

 والتناسل. بالتوالد الزوجية بسبب
 وأصله: رغبت، فيمن ضربت نحو: محذوفة، أخرى عن اعوًض  الزائدة وهي التعويض،-3

 فيه. رغبت من ضربت

 .عليها أي: .[71]طه: (ھ ہ ہ ہ) نحو: العلو،-4

 ڳ ڳ ڳ) ونحو: ألجله، أي: ،[32]يوسف: ( ڃ ڃ ڄ ڄ) نحو: التعليل،-5

 .أفبتم ما ألجل أي: .[14]النور: (ڱ ڱ
 .منه أي: الثوب، يف ذراع هذا نحو: ن(،)م   بمعنى-6

 لهم. مصاحبين معهم أي: .[38]األعراف: (ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: كقوله المصاحبة،-7

 يستعمل التوكيد إذ اركبوها  وأصله: .[41]هود: (ک ک ک) تعالى: كقوله التوكيد،-8

 .اتوكيًد  مزيدة فهي )يف(، بدون

 ليعبوا إليها  أي: .[9]إبراهيم: (ڻ ڻ ڻ ں) تعالى: كقوله )إلى(، بمعنى-9

 الغيظ. شّدة من عليها

 ذلك: تطبيقات ومن

 جميع إباحة على .[29]البقرة: (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ) تعالى: بقوله استدل-1

 ظرف فاألرض الحقيقية، للظرفية هنا "يف" ألن والمعادن  الركاز األرض، داخل يف ما

 يف ما فيكون االنتفاع  جهة على لالختصاص والالم داخلها، مظروف والركاز والمعادن

  به. االنتفاع لنا امباًح  األرض

 اشتراط على .[187]البقرة: (ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ) تعالى: بقوله استدل-2

 هو الذي المعتكف بوجود تكون االعتكاف ماهية أن بين تعالى ألنه االعتكاف  يف المسجد
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 الظرفية  على تدل التي )يف( كلمة بواسطة الظرف، هو الذي المسجد داخل المظروف،

  فيه. اعتكاف ال المساجد وغير المساجد، يف يكون فاالعتكاف

 المسجد  غير يف النساء مباشرة له يباح المعتكف أن على السابقة، باآلية الفقهاء بعض استدل-3

 الظرف داخل المعتكف وهو المظروف بوجود المسجد، داخل يف كان لما متوجه النهي إذ

 .بمباشرته بأس فال المسجد خارج المعتكف كان إن أما المسجد. وهو
 المسجد داخل يف لمن يجوز أنه على .]ق[ «.خطيئة المسجد يف البزاق» :--بقوله استدل-4

 البصاق كون هي الخطيئة بأن فتقبي للظرفية، )يف( ألن المسجد  خارج أو منديل يف يبصق أن

 خارج كان إن المظروف هذا لكن الظرف. هو الذي المسجد داخل المظروف، هو الذي

  فيه. شيء فال الظرف

 األوعية يوفر بأن ملزم الرجل أن على .[33]األحزاب: (ڃ ڃ ڃ) تعالى: بقوله استدل-5

 أمر تعالى اهلل ألن المرأة  تحتاجه شيء وكل بل المرأة، تستخدمها التي المياه فيها تنقل التي

 تحتاجه ما ضمن من واألوعية الظرفية، على تدل التي )يف( بكلمة البيوت، داخل بالقرار النساء

  بنفسها. لتطلبها بيتها من تخرج ال حتى لها فيوفرها كالنفقة 

 الجمعة يف بالخروج النساء من للشواب يرخص ال أنه على السابقة، باآلية استدل كما-6

 هين بالقرار واألمر البيوت، يف بالقرار أمرهن وجل عز اهلل ألن الصالة  من وشيء والعيدين

  وت.البي يف بالقرار إال تتحقق ال وهي الظرفية، تقتبي )يف( كلمة ألن االنتقال  عن

 أفبل حجرتها يف وصالتها حجرتها، يف صالتها من أفبل بيتها يف المرأة صالة» :--قوله-7

 الكبير ]المعجم .«سواه فيما صالتها من أفبل دارها يف وصالتها دارها، يف صالتها من

  هنا. الحقيقية الظرفية على يدل )يف( لفظ ألن الحقيقة  على يحمل للطبراين[.

 (ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) تعالى: قوله يف )يف( كلمة-8

 كوني المستظل ألن للظالل  بالنسبة حقيقية ظرفية وهي للظرفية، .[42،41]المرسالت:
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 العيون من لهمحو ما لكثرة اتشبيهً  والفواكه  للعيون بالنسبة مجازية وظرفية الظل، يف امظروفً 

  الظروف. بإحاطة والفواكه

 دارسونهويت اهلل، كتاب يتلون اهلل، بيوت من بيت يف قوم اجتمع وما» :--قوله يف )يف( كلمة-9

 .[]م «.الحديث ... الرحمة وغشيتهم السكينة، عليهم ونزلت المالئكة، حفتهم إال بينهم،

 ة.المطلوب الهيئة على حقيقة، اهلل بيوت داخل القوم وجود فالمراد: الحقيقية، للظرفية

رَ . )ِرِ ( 425 اِن َوال   َ شـــــَ َحا ع ِل       اب  ـــــِ
 

ُي َ ا َوَأب    ي  ِر   ي  َلَما ا  ُـــــِ  ِحَل   َبــــــــــــــ ســــــــــــــِ
َح َوبــَ َــ 426  عــَ   َو ــِ   َوبــِ ـــــ  َما لــَ   . لـــــَ

 
 
 

ـــــُ ـــــُ   ع ـــــ  ـــــِ  ـــــِس   ل ـــــَ  ض  َو  ـــــِس ع ـــــَ ـــــَ   ِ  َوِإل    
 

 الو عنه، تنفك ال الشيء غاية ابتداء على للداللة اللغة يف موضوع الجار ن()م   حرف أن أي

 اينالمع باقي عرفت وإنما عنه، يخرج ال المعنى هذا إلى راجع معانيها من والباقي ،له إال تكون

ْن(، يف المعاين وخالصة القرينة من   اآلتي:ك )م 

 ٱ) تعالى: كقوله المكانية: استعماالتها: أشهر وهو ،الزمانيةو المكانية، الغاية ابتداء-1

 ڦ ) تعالى: كقوله والزمانية: .[1]اإلسراء: (پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[108]التوبة: ( چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ذلك. لهم حدث خطيئاتهم بسبب أي: .[25]نوح: (ۋ ۋ) تعالى: كقوله التعليل،-2

 ( ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) تعالى: كقوله المتبادين، ثاين على الداخلة وهي الفصل،-3

 .[220]البقرة:
 بطرف أي: .[45]الشورى: ( ڀ پ پ پ) تعالى: كقوله ،لها ومرادفة الباء بمعنى-4

 خفي.
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 بدل أي: .[38]التوبة: (ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) تعالى: كقوله البدل،-5

ف: (ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی) وكقوله: اآلخرة، خر   بدلكم  أي: .[60]الز 

 اإلنس. من تكون ال المالئكة ألن

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ):تعالى كقوله لها، ومرادفة )عن( بمعنى-6

َمر: (ٹ  (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) :تعالى وكقوله ،اهلل ذكر عن أي: .[22]الز 

 هذا. عن أي: .[97]األنبياء:

 األرض، يف أي: .[40]فاطر: (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ) تعالى: كقوله لها، ومرادفة )يف( بمعنى-7

 الجمعة. يوم يف أي: .[9]الجمعة: (پ پ پ پ ٻ ٻ ) تعالى: وكقوله

 ]آل ( ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ) تعالى: كقوله ،لها ومرادفة )عند( بمعنى-8

 .اشيئً  اهلل عند أي: [.17 والمجادلة: ،10عمران:

 .[77]األنبياء: ( ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ)تعالى: كقوله لها، ومرادفة )على( بمعنى-9

 القوم. على أي:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) وكقوله: .[253]البقرة: ( ڀ ڀ ڀ پ) تعالى: كقوله التبعيض،-10

 .[92عمران: ]آل (پ پ

 (ەئ ائ ائ ى) تعالى: كقوله الجنس، ببيان عنه ويعبر التبيين،-11

 األوثان. جهة من الحاصل الرجس أي: .[30]الحج:

 ( ہ ہ ۀ ۀ ڻ) تعالى: كقوله :الزائدة وهي العموم، على التنصيص-12

 ،الوحدة ونفي الجنس نفي يحتمل دخولها قبل فإنه ،"رجل من جاءين ما " نحو:و .[91]التوبة:

 )من(. دخول بعد ذلك ويمتنع رجالن، بل يقال: أن يصح ولهذا
  الشاعر: كقول ،(إلى) بمعنى-13
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 تزارا أن نون ذي على وشطت     ابتكارا ليلى آل   نْ م   أأزمعَت    

 إليه. أي منه قربت وقولنا: ليلى. آل إلى أي:

 ذلك: تطبيقات ومن

 على .[6]المائدة: (ڇ ڇ ڇ چ)تعالى: بقوله الفقهاء بعض استدل-1

 ال ،اصلًد  احجرً  أو صماء، صخرة مسح لو أنه حتى األرض، من المسح يبتدئ أن الواجب أن

 بدأ دق ألنه ويديه  وجهه إلى الصعيد أجزاء بعض ينقل أن عليه يجب وال كفاه، عليهما: غبار

  الغاية. البتداء اآلية يف )من( ولفظة األرض، من

 بوجو على [.ن :]صحيح «.له صيام فال الليل، من الصيام يبيت لم من» :--بقوله استدل-2

 ال الليل نم الصوم على قلبه ينعقد لم فإذا الواجب، الصوم يف الليل من ابتداء النية تبييت

 يف شرط العبادة من جزء أول عند والعزيمة القصد فيكون الغاية، البتداء )من( ألن يجزئه 

 .الصوم هذا صحة

 أهل أن على .[199]البقرة: (گ گ گ گ ک ک) تعالى: بقوله استدل-3

 فدل ،الغاية البتداء وهي )من( استعمل تعالى ألنه الناس  كسائر عرفات من يفيبون الحرم

  عرفات. وهو الناس، منه يفيض الذي المكان من إفاضتهم بداية أن على

 البتداء .]خ[ «.النار ففي اإلزار من الكعبين من أسفل ما» :--قوله يف األولى )من( فظةل-4

 بداية من لأسف ما المعنى: ويكون ،اأيًب  الغاية البتداء يرجع والبيان للبيان، والثانية الغاية،

  النار. يف فهو اإلزار مبتدأ ومن الكعبين،

َمر: (پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله يف )من( لفظة-5  البتداء .[6]الز 

  .زوجها النفس هذه من خلق ثم آدم، وهي واحدة، نفس من خلقكم بدأ أي: الغاية،

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ) تعالى: قوله يف )من( كلمة-6

 "من" وليست عنده، ومن خلقه من أي: الغاية، البتداء .[171]النساء: (ڤ ٹ ٹ
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 مبدأ أن عني:ي الغاية، البتداء هنا فـ)من( تعالى، اهلل على افتراء النصارى يزعمه كما للتبعيض،

 من أن على ويدل به، أحياه الذي هو ألنه  تعالى اهلل من احيً  عيسى به ولد الذي الروح ذلك

 ، .[13]الجاثية: ( خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ) تعالى: قوله الغاية: البتداء هنا

 أبي عن روي ما خلقه: من عيسى أن من ذكر لما ويدل وعال. جل منه كله ذلك مبدأ اكائنً  أي:

 آدم، صلب إلى ردها ثم الميثاق، عليهم أخذ لما آدم بني أرواح اهلل خلق» قال: أنه كعب، بن

 أراد مال تعالى فاهلل للبغوي[. السنة ]شرح «.لسالموا الصالة عليه عيسى روح عنده وأمسك

  السالم. عليه عيسى منه فكان مريم، إلى الروح ذلك أرسل خلقه

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) تعالى: قوله يف والثانية األولى )من( كلمة-7

 من الوادي شاطئ من النداء أتاه أي: الغاية، البتداء .[30]القصص: (ڃ ڃ ڃ

 كانت الشجرة ألن  الوادي شاطئ من ه:قول من اشتمال بدل " الشجرة من "و الشجرة، قبل

 الشاطئ. على نابتة

قَ  )َبَ  ( .427     ــــــــبَ وَ  َوِ     وَر    ِر    َلَ   
 

ـــــا  ـــــ ِست   َوِ     وَ ـ ــــــ ـــــَعـ ــــــ ـــــ    ُرـ ــــــ ِرَلـ ـــــح  ــــــ ـــــَ ـ ـ  ِ  َوا
 

 ژ ڈ) حو:ن احًس  إما لالستعالء وهي احرفً  تكون وعندها االستعالء )على( معاين أصل 

 وقوله: .[253]البقرة: (پ پ ٻ ٻ) نحو: معنىً  أو .[22]المؤمنون: (ڑ ژ

 لىإ تحتاج االستعالء غير إليها تتعدى التي المعاين وكل .[228]البقرة: ( ڻ ں ں)

 المعاين: هذه ومن قرينة

ْن، عليها دخل إذا وذلك كفوق ااسمً  تكون-1   ."السطح على من مررت" كقولهم: م 

فين: (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ) نحو: )من( بمعنى-2  ومثله: الناس. من أي .[2]المطف 

 منهم. استحق أي: .[107]المائدة: (ې ې ۉ ۉ ۅ)
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 وقوله: ،هبح مع أي .[177]البقرة: (ٹ ٹ ٿ ٿ) :نحو المصاحبة أي (مع) ىبمعنو-3

 .ظلمهم مع أي . .[6]الرعد: ( ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ )

 وقت يف أي .[15]القصص: ( ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ) :نحو كفي ،للظرفية-4

 ملكه زمن يف أي .[102]البقرة: ( پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ) تعالى: كقولهو غفلتهم

 فيه. أي "المسجد على اعتكفت" :ونحو
 عنه. أي "عليه رضيت" :نحو كعن ،للمجاوزة-5

 وأكثر .بأن يأ .[105]األعراف: ( پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :نحو ،الباء بمعنى-6

 عةوالشف والشركة واإلجارة والشراء البيع-المحبة المعاوضات يف الباء بمعنى تكون ما

 أي "ألف على داري بعتك" قال: فلو-والقسمة والمساقاة والجعالة والمباربة والحوالة

 بألف.
 .ايمينً  أي «.يمين على حلف من» البخاري: يف كما للتوكيد، زائدة-7

 ياكم.إ لهدايته أي .[185]البقرة: (ې ې ۉ ۉ ۅ) :نحو ،للتعليل-8
 "اهلل رحمة من ييأس ال أنه على فعله لسوء الجنة يدخل ال فالن" :نحو كن.لك لالستدراك-9

 لكنه. أي:

 .[27]القصص: (ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) تعالى: قوله ومنه ،الشرط بمعنى-10
 ماك-واألمان والطالق كالنكاح-المحبة غير المعاوضات يف الشرط بمعنى تكون ما وأكثر

 اآلية. يف

 ضمان   أي .[9]النحل: (ڦ ڦ ڤ ڤ) تعالى: قوله ومنه ،وااللتزام البمان بمعنى-11

 مخلوقاته يف بثه وما الرسل، خالل من إليه توصل التي الطريق لهم يبين أن لعباده اهلل من والتزام  

  وكرمه. فبله من وهذا آيات. من
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و  َأو  َلِ    428 ُِ  َ  ِ ُُ   ِبــــــــ)َ  د( َوا  . َواخ 
 

ــ     ــِ ـ ـــ ــح  ُ ـ ـــ ند َقـ ــَش   ـــ ــا ِبـ ـــ ـــ ــ   د َرـ ـــ ـــ ـ ُُ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َ ُ  ُجـ
ــــــَح ثُ . 429  ـ ــــــ   ــــــَح ِبـ ـ ــــــل  بَ َوَ ع  ــــــي  َر سِ ـ ـ ــــــ ِس  كِ ـ

 
 

ح  َأرـــــــ  ـــــــِ   حِس َأكـــــــِس ُ  َوبـــــــَ هـــــــُ  كِ َو ـــــــــــــــِ ـــــــ 
ـــَ 430  ـــَ  بـــَ   حِ ورـــِ   َوبـــَ ـــــِس  . وبـــَ   ِإل

 
 

 .......................................... 
..... 

 به وانفراده إليه، بالمباف المباف الختصاص اللغة أصل يف موضوعة الجارة )الالم( 

 فيه صاخت هلل، الحمد فقولنا: بعدها، بما قبلها ما اختصاص أي: غيره، فيه يشاركه ال بحيث

 يف لالمفا اهلل. إليه: بالمباف اختص حمد، فالمباف: اهلل، حمد وأصلها: تعالى، باهلل الحمد

 المعاين: هذه ومن ،بقرينة إال التالية المعاين من معنى ألي تستعمل وال لالختصاص، الحقيقة

 لهم. مستحق عذابها أي: للكافرين، النار كقولنا: االستحقاق،-1

 فيه. أي: .[47]األنبياء: (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) تعالى: كقوله )يف(، بمعنى-2

 (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ) :تعالى كقوله النفي، توكيدل وهي الجحود، الم-3

 ارعالمب فيه المنصوب عليه، الداخلة الخبر نفي لتوكيد ونحوه هذا، يف فهي .[33]األنفال:

  .منفي كون   بعد إال تقع وال ،مبمرة بأن

 .بعده أي: .[78]اإلسراء: (ڦ ڦ ڦ ڤ) تعالى: كقوله )بعد(، بمعنى-4

 عندها. أي: .[24]الفجر: (ٻ ٻ ٻ) تعالى: كقوله )عند( بمعنى-5

 تبين أن ألجل أي: .[44]النحل: (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ) تعالى: كقوله التعليل،-6

 لهم.
 إياه. ملكته أي: ،اثوبً  له وهبت نحو: التمليك،-7

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ) تعالى: كقوله التمليك، شبه-8

 .[72]النحل: (حت جت



 

 402 

 

 فاعله إلى يتعّدى االزمً  به التعجب بقصد صار فبرب لعمرو، ازيًد  أضرب ما نحو: التعدية،-9

 بالالم. مفعوله وإلى بالهمزة
 كقوله أخير،بالت ضعف عامل لتقوية تأتي كأن ألغراض، تأتي التي الزائدة الالم وهي التوكيد،-10

 ) تعالى: كقوله العمل، يف افرعً  لكونه تأتي أو .[43]يوسف: (ی ی ی ىئ) تعالى:

 .يريد ما فعال وأصله .[107]هود: (ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 المال قولنا: ونحو .[284]البقرة: ( چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) تعالى: كقوله الملك،-11

 لزيد.

 (ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ) تعالى: كقوله )عن(، بمعنى-12

ينَ  َوَقاَل } فقوله: .[11]األحقاف: وا الَّذ  ينَ  َكَفر   اإليمان أي: {َكانَ  َلوْ } عنهم أي: {آَمن وا ل لَّذ 

وَنا َما َخْيًرا}  .سبقتمونا ما لقيل: للتبليغ اآلية هذه يف الالم كانت ولو ،{إ َلْيه َسَبق 

 ،[57]األعراف: (ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ) تعالى: كقوله )إلى(، بمعنى-13

 إليه. أي:

 عليها. أي: .[107]اإلسراء: (ڃ ڃ ڃ) تعالى: كقوله )على(، بمعنى-14
 منه. أي: ،اصراًخ  له سمعت القائل: كقول )من(، بمعنى-15

 فهذا .[8]القصص: (چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) تعالى: كقوله العاقبة،-16

 تَبن يه. هي علته إذ علته  ال له، التقاطهم عاقبة

 ذلك: تطبيقات ومن

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ) تعالى: بقوله استدل-1

 الزكاة صرف يجوز ال أنه على .[60]التوبة: (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 الصدقات جعل تعالى اهلل ألن عليها  عاماًل  يكون أن إال الحاجة، أهل من ليس الذي الغني إلى
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 قاقهاباستح اختصاصهم فيقتبي لالختصاص  وأنه الالم، بحرف المذكورين، لألصناف

  يجوز. ال وهذا االختصاص، لبطل غيرهم إلى صرفها جاز فلو غيرهم، دون

 هقول من لمساكين(ا) كلمة يف الالم أن إلى ،رالفقي من حااًل  أسوأ المسكين بأن قال من ذهب-2

 لم المساكين هؤالء وأن لالختصاص، .[79]الكهف: (ڳ گ گ گ) تعالى:

 اإلجارةب بهم مختصة فالسفينة لهم  عارية أو فيها، أجراء كانوا بل السفينة، يملكون يكونوا

  بها. لغيرهم شأن وال اإلعارة، أو

 المال أن على .[29]البقرة: (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ) تعالى: بقوله استدل-3

 لالختصاص، وهي )لكم(، يف الالم استعمل تعالى اهلل ألن الخلقة  بأصل للجميع مباح

 فيه نأل ذلك  من بشيء الواحد اختصاص دون ،امطلقً  االنتفاع لجهة االختصاص فيقتبي

  االختصاص. بحرف اجميعً  إليهم أضيف وقد االنتفاع، من الباقين منع

 قال -- أنه ورد بما البينة، المدعي سئل الدعوى عليه المدعى أنكر إن أنه على استدل-4

 لىع اليمين ورتب سأل حيث .]م[ «.يمينه لك» :فقال ال، فقال: «بينة؟ ألك» عليه: للمدعى

 له افهأض حيث المدعي  حق اليمين ألن االستحالف  ليمكنه السؤال من بد فال البينة، فقد

 يةالمقتب الالم بحرف إليه واإلضافة ،" يمينه لك " قوله يف الالم، بحرف -- اهلل رسول

  حقه. اليمين أن على تنصيص لالختصاص

- ألحق فقد ولهذا لالختصاص، .]ق[ «.الحجر وللعاهر للفراش الولد» :-- قوله يف الالم-5

-مختص. الولد هنا: والتقدير لالختصاص، الالم إذ الفراش، صاحب ألنه بزمعة  الولد  

 فيه الالم ألن غيره  دون للمعتق الوالء أن على .]ق[ «.أعتق لمن الوالء» :-- بقوله استدل-6

 إعتاقه. يف المال وبذل أعتق، بمن مختص الوالء والتقدير: لالختصاص،

 لالختصاص، .]ق[ «.... هلل التحيات قولوا: ولكن» :-- النبي قول من )هلل( لفظ يف الالم-7

 بغيره. ال باهلل مختصة التحيات والمعنى:
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430................................... 
 

ـــِح   ــــ ـــُ ـ ــــ ـ ـــا   ـــ   د َ ـ ــــ ـــُ ُجـ ــــ ـــَ ا ع ِلـ ـــِ ـ ــــ ـ ـــ  َ ( ار   )َلـ
ض  َوَو ِسا  ُثل  ِل 431  ـــــِ ..... َيـــــىِس ـــــ     ... 

 
 .......................................... 

 
 جوابال حدوث امتناع تفيد فهي لوجود، امتناع حرف العربي اللسان يف )لوال( لفظة أن أي

 :-- قوله نحو غيره. وثبوت لوجود الشيء امتناع تفيد أخرى: وبعبارة الشرط، لوجود

  بالسواك لهم أمره امتناع يقتبي فإنه .]ق[ «.بالسواك ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال»

 شيءال امتناع لىع للداللة تأتي التي لـ)لو( المقابلة هي هذه و)لوال( عليهم. المشقة لوجود

 هذا على وأوقعتا ،اواحًد  الفظً  جعلتا و)ال( )لو( عن عبارة األصل يف وهي .غيره المتناع

 عليه دلت الذي النفي وغير )لو(، عليه تدل الذي المفرد االمتناع غير وهو إليه، المشار المعنى

 )ال(.

 يه االسمية الجملة يليه فالذي ية فعل جملة وإما اسمية، جملة إما يعقبه حرف )لوال(و

 ى،رأخ معان له الفعلية الجملة يليه الذي أما لوجود. االمتناع هو الذي المعنى هذا تفيد التي

 كاآلتي:

 (ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ) تعالى: كقوله الطلب، أي للتحبيض،-1

 .تأويلها يف ما أو مبارعية فعلية جملة وليه إن وهذا ،بد وال استغفروه أي: .[46]النمل:
 بقوله مبعبه ومثله للتوبيخ، التحبيض من انتقلت ماضية جملة وليه إن وهذا التوبيخ،-2

 بما بالشهداء المجيء عدم على اهلل وبخهم .[13]النور: ( ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ) تعالى:

 التوبيخ. محل الحقيقة يف وهو اإلفك، من قالوه

 .[98]يونس: (پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله يف كما لنفي،ا-3

 كما واألصح يونس، قوم إال إيمانها فنفعها العذاب، مجيء عند أهلها أي قرية، آمنت فما أي:
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 مجيء قبل اإليمان ترك على للتوبيخ اآلية يف هي بل للنفي، تأتي ال أنها الجمهور: عليه

 .منقطع حينئذ واالستثناء إيمانها، فنفعها قبل، قرية آمنت فلوال قيل: وكأنه العذاب،

 ذلك: تطبيقات ومن

 على [.لس] «.صالة كل عند بالوضوء ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال» :-- بقوله يستدل-1

 امتناع على الدالة )لوال( لفظة استعمل قد -- إنه إذ صالة  لكل الوضوء تجديد استحباب

 كان لو أنه ومعلوم المشقة. وهو غيره، لوجود صالة، لكل بالوضوء األمر هنا وهو الشيء،

 لكل الوضوء كان لو أنه كما بدونها، أو المشقة مع به ألمرهم ،اواجبً  صالة لكل الوضوء

  عنه. لنهى اممنوعً  صالة

، َضْعف   َلْواَل » :-- اهلل رسول بقول الفقهاء بعض استدل-2 ع يف  يم   َوَسَقم   البَّ ق  رَ  السَّ  أَلَخَّ

َرة   اْلع َشاء   َصاَلةَ  ْيل   َشْطر   إ َلى اآْلخ   أمتي على أشق أن لوال» :--وبقوله مه[. صحيح:] «.اللَّ

 عشاءال صالة تأخير يجوز أنه على [.حم :]صحيح «.نصفه أو الليل ثلث إلى العشاء ألخرت

 فهو لوجود، امتناع حرف وهي )لوال( استعمل--اهلل رسول ألن  نصفه أو الليل ثلث إلى

 .الجواز ينفي ال وهذا المرضى، سقم مع البعفاء، وضعف المشقة، لوجود يفعل لم
 حرف .]خ[ «.شأن ولها لي لكان اهلل كتاب من مبى ما لوال» :-- قوله يف )لوال( لفظة-3

 شبه من به رميت من وبين الولد بين لما عليها الحد -- إقامته امتناع أي: لوجود، امتناع

 من سبق ما لوال والتقدير: المرأة. عن الحد يدفع اللعان أن المبينة اللعان آيات لوجود ظاهر،

 بالذي الظاهر الشبه أجل من الحد  عليها ألقمت المرأة عن الحد يدفع اللعان أن اهلل، حكم

  به. رميت

ْمَرة   ي ه لَّ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ » :--بقوله استدل-4 ، ب ع  ة   ي ه لَّ  َأنْ  َأَحبَّ  َوَمنْ  َفْلي ه لَّ ، ب َحجَّ  َوَلْوالَ  َفْلي ه لَّ

ْمَرة   أَلَْهَلْلت   َأْهَدْيت   َأن ي  ال الهدي معه وساق الحج إلى العمرة قرن من أن على ]خ[. .«ب ع 

 لوجود، امتناع حرف وهي )لوال(، استعمل--ألنه  امتمتعً  ويرجع العمرة إلى الحج يفسخ



 

 406 

 

 سوق بالعمرة اإلحرام من منعه فالذي معه  الهدي لوجود العمرة  إلى الحج فسخ امتناع أي:

  ران.الق   هدي

 .]ق[ «.به لدعوت بالموت ندعو أن نهانا--النبي أن لوال» األرت: بن خباب بقول استدل-5

 الدعاء من امتنع فهو لوجود، امتناع حرف )لوال( ألن به  والدعاء الموت تمني كراهة على

  ذلك. عن--النبي من النهي لوجود بالموت،

 لنقبت بالكفر قومك حداثة لوال» :- عنها اهلل رضي- لعائشة -- قوله يف )لوال( لفظ-6

 له وجعلت   ناءه،ب استقصرت اقريًش  فإن ،- السالم عليه- إبراهيم أساس على لبنيته ثم البيت،

 اهيمإبر أساس على بنائه امتناع أي: غيره، لوقوع الشيء امتناع على يدل حرف .]ق[ «.اَخْلفً 

 بهمقلو إيحاش إلى يؤدي قد ما بالكفر، المسلمين هؤالء عهد وقرب لحداثة  - السالم عليه-

  .اإلسالم عن ونفورهم

 (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) تعالى: قوله يف )لوال( لفظة-7

 الخاسرين، من كونكم امتناع أي: غيره، لوقوع الشيء امتناع على يدل حرف .[64]البقرة:

 عليكم التفبل لوجود واآلخرة  الدنيا وذهاب بالعقوبة أو المعاصي، يف باالنهماك المغبونين

 بإرسال وأ عنكم، العذاب وتأخير باإلمهال، أو للتوبة بتوفيقكم بكم، ورحمته تعالى، اهلل من

  إليه. ويهديكم الحق إلى يدعوكم--محمد

 (ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ) تعالى: قوله يف )لوال( لفظة-8

 بدر أهل على العظيم العذاب امتناع أي: غيره، لوجود الشيء امتناع على تدل .[68]األنفال:

 اللوح يف بدر أهل لكم اهلل قباء من سبق لما الفداء  األسرى من وأخذوا غنموا الذين

ح   اهلل بأن المحفوظ،   الغنيمة. لكم ّل م 



 

 407 

 

 (ھ ھ ہ ہ ہ ۀۀہ ڻ ڻ ڻ ڻ) تعالى: قوله يف )لوال( لفظة-9

 وتالح بطن يف لبثه امتناع أي: غيره، لوجود الشيء امتناع على تدل .[144،143]الصافات:

 المسبحين. من كان ألنه البعث  يوم إلى

431 .......................... )  َو)َلــــــــــ  
 

ـــِ ـَ ــــا د )َلـــ     ــــِ ــَ ــا د ِ ر  ُ  ار  ا(َبــ َ َيــــُ   ــ  
ُِض  َواي  432  ـــ   َواب  ـــِى . َ َ ـ ـــَ ـ ـــض  َوَقـ ـــيِ  سِ ـ  ـ

 
 

َو  ِ   اِ  ا   اند ِ رـــــــ  ـــــــِ ـــــــَ َيَ ثـــــــَ  َوقـــــــِ ـــــــ 
 

 جملةفال الشرط، المتناع الجواب حدوث امتناع تفيد المتناع، امتناع حرف )لو( لفظة أن أي 

 " فقولك: ،الجواب امتناع وبالتالي الشرط امتناع تفيد ألنها افتراض  مجرد بعدها تأتي التي

 األكثرون إليه ذهب ما هذا ،المجيء النتفاء اإلكرام انتفاء على دال " ألكرمتك جئتني لو

 :قولين على بها المراد يف اختلفواو

 جئتني لو نحو: األول، المتناع الثاين امتنع أنه :- جمهورهم عليه اقتصر الذي وهو األول: 

  .بالمفهوم إال للوقوع تعرض فيها يكون فال المجيء، النتفاء اإلكرام انتفى ألكرمتك 

 ببس األول بأن وعللوه: ،همبعب إليه صار ما وهو الثاين، المتناع األول امتنع أنه :والثاين

 عليه توقفي آخر، سبب يخلفه أن لجواز المسبب  انتفاء على يدل ال السبب وانتفاء للثاين،

 األسباب  ةجمل انتفاء المسبب انتفاء من ويلزم سواه. سبب للمسبب يكن لم إذا إال المسبب،

 بأن دلواواست الثاين، المتناع األول امتنع يقال: أن فصح سبب، بدون حكم ثبوت الستحالة

 التعدد انتفاء على للداللة سيق قد .[22]األنبياء: ( ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ) تعالى: قوله

 اهلل غير هةاآلل نفي وألن المفهوم. خالف ألنه التعدد؟ المتناع الفساد امتناعَ  ال الفساد، اءفالنت

 بوالسب أسباب، اللغوية الشروط أن على مبني هذا بأن وأجيب: العالم. فساد منه يلزم ال

 قديرت على ألنه ضعيف  وهو المسبب. عدم السبب عدم من فيلزم لذاته، المسبب يقتبي

 يف شرط آخر سبب وعدم مانع، وعدم مانع. وجود أو شرط، لفوات يتخلف فقد ذلك، تسليم

 تعالى: قولهب ينتقض قالوه ما إن ثم موجود. اآلخر السبب لكن سببه، النتفاء المسبب انتفاء
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 ال فيه الخير وعدم السماع نفي المراد فإن .[23]األنفال: (ڭ ۓ ۓ ے ے ھ)

 العكس.

 وباعتبار عليل،والت الوجود باعتبار باعتبارين: لكن المعنيين كال يف تستعمل أنها والتحقيق: 

 كراملإل علة المجيء كان لما :- ألكرمتك جئتني لو- المثال يف فتقول واالستدالل. العلم

 لم لما :اوأيًب  العلة، النتفاء المعلول انتفاء المجيء النتفاء اإلكرام فانتفاء الوجود، بحسب

 انتفاء لىع الالزم بانتفاء استدالاًل  المجيء  انتفاء على منه يستدل فقد اإلكرام، انتفاء يعلم

 التعدد أي: ته،عل النتفاء الفساد انتفاء التعليل: مقام يف نقول الشريفة اآلية يف وكذا الملزوم،

 األول، اعتبار إلى نظر باألول: قال فمن الفساد، انتفاء التعدد انتفاء من يعلم االستدالل مقام يف

 .الثاين االعتبار إلى نظر بالثاين: قال ومن

 لماضي،ا إال الغالب يف يليها ال التي الشرطية أشهرها: من أنواع، اللغوي االستعمال يف )لو(و 

ا الذي العنوان يتعلق الذي االستعمال ووه ،" أكرمته زيد جاء لو" نحو:  حرف :وهو ،به عنونَّ

 هي: أخرى، معاين وهناك المتناع. امتناع

 .[102]الشعراء: (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) نحو: ،يتمنلل-1
 ."عندنا تنزل لو " القائل: قول نحو عرض،لل-2

 .اعلموا أي: .[76]الواقعة: (جب يئ ىئ مئ حئ) كقوله: :ضبيحتلل-3
ْحَرق   ب ظ ْلف   َوَلو السائل ردوا» :--كقوله للتقليل،-4 وا» وقوله: [.حم ]صحيح: .«م  ق   النَّارَ  اتَّ

ق   َوَلوْ   .]ق[ «.َتْمَرة   ب ش 

 ذلك: تطبيقات ومن

 لغسلتك قبلي مت لو ضرك ما» :- عنها اهلل رضي- عائشةل قال أنه--عنه ورد بما استدل-1

 معنى ألن زوجته  يغسل الرجل أن على [.حم ]حسن: «.ودفنتك عليك وصليت وكفنتك

 تموت ال ألنها عائشة يغسل ال والسالم الصالة عليه أنه إلخ: مت... لو ضرك ما :--قوله
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 قوقح وألن يختلف، فالحكم قبله ماتت لو أما المتناع. امتناع حرف )لو( ألن فق   قبله

  بالموت. تنقطع ال النكاح

 ولكن وأموالهم، رجال دماء ناس الدعى بدعواهم  الناس يعطى لو» :--بقوله استدل-2

 لو() ألن عليه  المدعى على إال اأبًد  تكون ال اليمين أن على .]ق[ «.عليه المدعى على اليمين

 متناعال ذكر  ما اشرعً  ادعاؤهم امتنع والتقدير: األول، المتناع الثاين امتناع على بها يستدل

  حد. على بينة بال بدعواهم إعطائهم

 إذا موته: عند قال إذا الرجل أن على الحديث بهذا الفقهاء جمهور استدل فقد ذلك: وعلى

--ولالرس ألن بالبينة  إال تصح ال دعوى مجرد ألنها به  يقتل ال فإنه قتلني  ففالن مت

 ما شرعا دعاؤها امتنع والتقدير: األول، المتناع الثاين امتناع على بها يستدل التي )لو( استعمل

  .بينة بال دعواه بمجرد الشخص إعطاء المتناع ذكر 

 «.لزوجها تسجد أن المرأة ألمرت ألحد يسجد أن اأحًد  اآمرً  كنت لو» :-- بقوله استدل-3

 ألن إكراه  غير من كان إذا به  والكفر تعالى، اهلل لغير السجود حرمة على [.ت ]صحيح:

 دسجو امتناع أي: غيره، المتناع الشيء امتناع على الدال )لو( لفظ استعمل--اهلل رسول

 رهلغي الخلق من أحد يسجد ال أنه على فدل جائز  غير اهلل لغير السجود لكون لزوجها، المرأة

  ا.مختارً  اطائعً 

 ،يسبج يدعى انصرانيً  له اعبًد  أعتق أنه-عنه اهلل رضي-الخطاب بن عمر عن ورد بما استدل-4

 من يلي ال المسلم غير أن على «.أعمالنا بعض على بك االستعنَّ  ديننا على كنت لو» وقال:

 يها ف األمانة يؤدون وال منها، شيء على يؤتمنون ال إنهم إذ  اشيئً  بهم الخاصة المسلمين أمور

 ىعل بهم االستعانة هو الذي الجواب امتناع تفيد التي )لو( استعمل الخطاب بن عمر ألن

 ،7/77 للسرخسي المبسوط] اإليمان. هو الذي وفقده الشرط المتناع المسلمين  أعمال

 [.94 ،16/93و



 

 410 

 

 بثوبك سترته كنت لو هزال يا واهلل» رآه: حين ماعز على بالزنا شهد لمن--بقوله استدل-5

 اقترف من على الشاهد ستر استحباب على [.حم ]صحيح: «.به صنعت مما لك اخيرً  لكان

 امتناع أفادت التي )لو( استعمل -- اهلل رسول ألن عنه  اإلبالغ وعدم الحد، يوجب ما

  المذنب. هذا على الستر وهو شرطها المتناع هزال  عن الخيرية

 نهأ على .]ق[ «.لرجمتها بينة بغير امرأة اراجمً  كنت لو» المالعنة: قصة يف--بقوله استدل-6

-اهلل رسول نأل االعتراف  عن فباًل  فق  بالبينة فيها يقبى بل بالعلم، الحدود يف يقبى ال

-العلم  بمجرد المرأة هذه رجم وهو الجواب بامتناع قبت التي )لو(، هنا استعمل قد 

  .البينة قيام لعدم بعلمه، يحكم لم--فهو البينة  وجود وهو الشرط المتناع

 حيث الكذاب  مسيلمة رسوَلي مع--قصته يف ورد بما الرسل، قتل جواز عدم على استدل-7

 فقال اهلل، رسول مسيلمة أن نشهد قاال: ،«اهلل رسول أين أتشهدان» :--اهلل رسول لهما قال

 لم لكني أي: [.د ]صحيح: «.أعناقكم لبربت رسواًل  قاتاًل  كنت لو» :--اهلل رسول

 لمةك باستخدام وهذا الشرط، المتناع الجواب فامتنع  رسواًل  أقتل ال لكوين أعناقكم أضرب

  الشرط. المتناع الجواب امتناع على تدل التي )لو(

 .[118]هود: (ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله يف )لو( كلمة-8

 خلقك الذي ربك شاء لو والمعنى: الشرط، المتناع الجواب امتناع المتناع، امتناع حرف

 يف متحدة واحدة جماعة واحدة، أمة الناس يجعل أن تقويم أحسن على وكونك وذرأك

 يلةوالفب والظلم، والعدل والشر، الخير بين التنازع كان وما كذلك، لجعلها وتقواها هدايتها

 ذلك أن-وتعالى سبحانه-بين بإرادته  إال والفقر والغنى والحرمان، والرزق والرذيلة،

 ويف وسهم،نف يف بينهم فيما أي {مختلفين يزالون وال} تعالى: فقال مستمر، دائم ختالفاال

  واختبار. ابتالء ذلك على االختالف وإن أممهم. وىف جماعاتهم، ويف آحادهم،
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 )لو( فـ .[110عمران: ]آل ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ) تعالى: قوله ومثله:

  الكامل. اإليمان المتناع ألنفسهم فيهم الخير امتنع أي: المتناع، امتناع حرف هنا

 حرف )لو(فـ .[61]النحل: (ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ) تعالى: قوله وكذا:

 دبمجر الناس يؤاخذ اَل  وتعالى سبحانه ألنه تعالى  اهلل عذاب امتنع أي: المتناع، امتناع

  ظلمهم.

 الحديث يف فـ)لو( .]ق[ «.يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو» :--قوله ونحوه:

 .الشرط المتناع الجواب فامتنع تقطع  فلم تسرق لم يعني المتناع، امتناع حرف
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عــ  ـــــيُ . 433  يــ ــِ ــ  ـــــَ عَ لــَ ــ  ع ِإَ ا ُي ــــــــــ  ــَ
 

ا     ُ ، ُثل  َ ُـــــــــ  ِ  ِس َ ـــــــــ  ِ  ا   عـــــِ  ِ    َوضـــــــــ 
ُ  ـــِ ـــــ   ـــُ . لـــِ 434  ُ بـــِ ـــــ  د بـــُ     ةـــــَ د،  ــــــــــــَ

 
ِمِ      ع ىـــــــــــــــ ـــــــ    لـــــــُ ـــــــس َو ـــــــَ   ـــــــ  ع  ـــــــَ

 

 تقول: المحكم، وهو المحقق، الشيء من واشتقاقه الحق، من مأخوذة فعيلة، وزن على :لغةً  

 محكم. أي: " النسج محقق ثوب "

 األصلي. موضوعه يف المستعمل اللفظ هي: ااصطالًح و

 .المبيء للكوكب " شمس "و المفترس، للحيوان " أسد " كلفظ

 هي: أقسام، ثالثة إلى الحقيقة تنقسم

 ف،المعرو للكوكب شمس،كال اللغة، يف أواًل  له وضع فيما المستعمل اللفظ هي:و اللغوية-1

  القمر. وكذلك
 ألفعالل والزكاة الصالة، كاسم الشرع، يف أواًل  له وضع فيما المستعمل اللفظ هي:و الشرعية-2

 .المخصوصة
  .االستعمال بعرف له وضع فيما المستعمل اللفظ :هيو العرفية -3

 اللغة لبأص وضعها فإن ( الدابة) لفظ مثل: األعراف بكل متعلقة إما قسمين: إلى تنقسم وهذه

 فاعراأل كل يف وصار المعنى، هذا هجر ثم وغيره، حافر ذي من األرض على يدب ما لكل

 من لديهم بما فن أهل كل كاصطالح :األعراف ببعض متعلقة أو حافر. ذات لكل حقيقة

 لشرعية،ا الفقهية األحكام ببعض بالعالم اعرفً  خصص قد " الفقيه كلفظ عرفهم. يف حقائق

 .اللغوي بالوضع افقيهً  يسمى اآلخر قول يفقه من كل أن مع
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ُ بــــِ  .435  ح  ُ  ــــُ ـــــَ   ع ُ  ــــِ ـــــ  بــــُ   ـــــ  ع  ـــــــــــــَ
 

ةـــــَ   َ رــــِ   ــــِ   الــــ    بــــَ ــــَ    لُ  ــــَ ــــ  ــــُ  ايِ الــــ ــــ 
 

 :اللغوية الحقيقة على مقدمة الشرعية الحقيقة :أواًل 

 على اللفظة هذه حمل هو فاألصل   وشرعية، لغوية حقيقتان لها بلفظة   الشارع تكلم إذا أنه أي

 فالبقاء إالو انتقلنا ورد فإذا اللغوية، الحقيقة إرادة على الدال الناقل ير دَ  حتى الشرعية، الحقيقة

 عذرها،ت عند إال غيرها إلى يصار فال الحقيقة، الكالم يف األصل ألنَّ  المتعين. هو األصل على

 هاواعتبار عليها الحمل كان لذلك عنده، المتقررة الشرعية الحقيقة هو الشارع كالم وحقيقة

 .اللغوية الحقيقة على االعتبار بهذا مقدمة

  ذلك: أمثلة من

 (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ)تعالى: قوله-1

 يف الخمر ألن العقل، يذهب مما شابهها ما وكل المخدرات تحريم به يثبت .[90]المائدة:

 ضرب ما وهو: اللغوي معناه على الخمر يحمل وال وغطاه، العقل خامر ما كل :وه الشرع

  اللغوية. على مقدمة الشرعية الحقيقة ألن العنب. عصير من بالزبد

ل من» :-- قوله-2  هو له الحديث يف األمر يف اختلفوا جه[. ]صحيح: «.فليغتسل اميتً  غسَّ

 بالوجوب: قال فمن بالندب، بعبهم وقال بالوجوب، بعبهم فقال للندب؟ أو للوجوب

  المذكور. بالحديث استدل

 باس:ع ابن بقول ذلك وأيدوا اليدين، غسل هنا بالغسل المراد بأن الثاين: الفريق عنه وأجاب

 حقيقة بأن هذا عن وأجيب [.ك] .«أيديكم تغسلوا أن فحسبكم ،اطاهرً  يموت ميتكم إن»

 حقيقةال ألن فق ، اليدين غسل مجرد وليس بالماء، الجسد جميع تعميم هي: الشرعية الغسل

 .اللغوية الحقيقة على مقدمة الشرعية

 :اللغوية على مقدمة العرفية الحقيقة :اثانيً 
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 عليه الذيف يقدم، أيهما يف الكالم وتردد عرفية وحقيقة لغوية حقيقة الكالم يف تعارض إذا أي

 .اللغوية الحقيقة على مقدمة العرفية الحقيقة أن األصوليين من الجمهور

 ذلك: أمثلة من

 موضع المسجد العيد: دقيق ابن قال .]ق[ «.امسجًد  األرض لي وجعلت» :--قوله-1

 وعلى نها،م السجود التي للصالة المبني المكان على العرف يف يطلق ثم األصل، يف السجود

 العريف المعنى على يحمل أن ويمكن اللغوي، الوضع على هنا المسجد يحمل أن فيمكن هذا

 ك،ذل يف كالمسجد كانت جميعها يف الصالة جازت لما ألنه للصالة، المبني المكان هو الذي

-فق  السجود ال بجملتها، الصالة موضع أنها أريد أنه الظاهر أن-التأويل هذا يقرب والذي

 ناب وترجيح موضع، دون بموضع وحده السجود تخص كانت السابقة األمم أن ينقل لم أنه

  اللغوي. المعنى على العريف المعنى تقديم على ىجر العريف للمعنى العيد دقيق

 من اصاعً  الفطر زكاة ن خرج كنا» قال: الخدري سعيد أبي عن ثبت بما الفطر زكاة يف جاء ما-2

 .]ق[ .«زبيب من اصاعً  أو أق ، من اصاعً  أو تمر، من اصاعً  أو شعير، من اصاعً  أو طعام،

 نب الخليل قول ذلك يبين لديهم، المتعارف ألنه القمح على «طعام من اصاعً » قوله: فحمل

 [.2/25 طعم باب " العين] خاصة. البر هو الطعام أن العرب: كالم من والعالي أحمد:

 سوق إلى اذهب قيل: إذا وحتى اإلطالق عند الحنطة يف تستعمل الطعام لفظة كانت وقد

  عليه. اللفظ نزل العرف غلب وإذا القمح، سوق منه ف هم الطعام،

 قيقةح صار ثم عقد. اأيًب  نفسه يف الحبل وشد ونحوها، بالعروة الحبل رب  هو لغة العقد()-3

 عالى:ت قوله ومنه ما. فعل يف جانبين بين الواقع االلتزام وهو والميثاق، العهد على عرفية

 أبرمت أو ،اعقًد  عقدت قال: فمن وعليه .[1]المائدة: ( ک ڑ ڑ ژ ژ)

  لغوية.ال على مقدمة العرفية الحقيقة ألن اللغوي دون العريف المعنى إلى كالمه انصرف ،اعقًد 
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 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) تعالى: قوله مثل من المراد-4

 ڎ ڌ ڌ) تعالى: وقوله .[188]البقرة: (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 المعنى .[10]النساء: (ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 هو: الذي اللغوي األكل معنى منه المراد ال بالشيء، االنتفاع مطلق هو: الذي- لألكل العريف

  اللغوية. الحقيقة على العرفية الحقيقة تقديم على بناء-مبغه بعد الطعام بلع

 الكبد، أو المخ، أو الكرش، أو الشحم، أو الدجاج أو السمك فأكل اللحم، يأكل ال حلف إذا-5

 أن على مستقر العرف ألن لغة، الحمً  يسمى كله ذلك كان وإن يحنث، لم ونحوه الطحال، أو

 لغويةال على مقدمة العرفية والحقيقة سواه، ما دون والغنم والبقر اإلبل لحم هو باللحم المراد

...  

 يكون ما دون والبقر الغنم كرؤوس امفردً  يباع بما يحنث الرؤوس يأكل ال حلف إذا وكذا

 لك،ت على إال الرؤوس اسم يطلقون ال العرف أهل ألن والحيتان  العصافير كرؤوس متصاًل 

  اللغوية. الحقيقة على العرفية الحقيقة فتقدم وعليه

 حلف من ومثله يحنث، لم نار، بيت أو كنيسة أو بيعة أو الكعبة فدخل ،ابيتً  يدخل ال حلف من-6

 لعرفيةا الحقيقة ألن المشوي، والجزر بالباذنجان يحنث فال اللحم، على حمل الشواء يأكل ال

 .اللغوية على مقدمة

َ ا ــــَ  ا ــــَ     ِ  .436 ال   اِـــــــــِ  ُيع َُ ُ  ا ِ َ  ــــَ  ــــِ
 

 ُِ ُ َ ُـــــــــــــــ   ِإ    ُِ ـــــــ  ـــــــَ ع قـــــــَ  تقـــــــَ ع بـــــــَ  
 

 جزت" يقال: آخر، موضع إلى موضع من واالنتقال العبور وهو: الجواز، من مأخوذ لغة

 يءش إلى شيء من الجائز اللفظ هو فالمجاز آخر، مكان إلى منه وانتقلت عبرته أي: "المكان

 آخر. إلى موضع من المنتقل بالجسم اتشبيهً  آخر
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 رادةإ عن صارفة قرينة مع بينهما لعالقة له وضع ما غير يف اللفظ استعمال هو :اواصطالًح 

 الحقيقي. المعنى

 ا.عنه الحديث وسيأتي المجازي. والمعنى الحقيقي المعنى بين المناسبة هي والعالقة:

 أنواع: ثالثة وهي الحقيقي. المعنى إرادة من المانعة هي والقرينة:

حد ِ    ال   عَ َلــــــــــــــــــــــ    . َل   ِ 437 ( َ ِ    )َأِــَ ُِ 
 

الِــ   ُِ يـــــَ ِــ  ــِ اِ  الــ  ــُ ِ  يـــــَ   ـــــ  عَ رــِ   َوضــــــــــ 
ُ بِ . 438  ُ  َــ  ــ  ع  ـــــــــَ ا( َ ُ   يُ َ َلــــــــــــــــــ)آَرُ   

 
ــــــــــــــــــــــ  َ ـ اَ  َيشـــــــــ  ِر َواْلِ  ـــــَ  يُ َبَ   الـــــم ُك  

 
 ثالثة: وهي المجاز، إلى الحقيقة تصرف التي هي القرائن إن قلنا

 ةاللفظي القرينةف المنبر( على يخطب اأسًد  )رأيت مثل: التركيب، يف بها يلفظ التي وهي لفظية:-1

 يخطب. ال الحقيقي األسد ألن يخطب  هي
 تريد وهي لزوجته الرجل كقول الواقع: من أو المتكلم، حال من تفهم التي وهي حالية:-2

 امطلقً  ال اللحظة تلك أراد وإنما (،طالق فأنت خرجت )إن منعها: يريد وهو البيت من الخروج

  لقوله. المالبس والحال الظرف بداللة
 يا} تعالى: كقوله ،امجازً  المؤنث إلى تتعدى المذكر بصيغة الواردة العموم كألفاظ شرعية:-3

 التكليف. عموم من الشريعة به جاءت لما {آمنوا الذين أيها

اِـــــــــــــُ َتقـــــَ . بَــ 439 ا  ــَ ـــــَ هــُ ـــــَ  حُ  عَ بــَ ــ  ــَ
 

ــــــــــَ ــــــــــحُ   َِ  ، نع ُ ، َلــــــــــ    َ ـــــَشـــــــــــــــاُبـــــ ع، َوَأو 
ــــ. رُ 440  ، َوِ ــــــــال  ــــَح ُ ــــَ اِورع ِ ، ُ ــــ   ــــُ ــــ   ُُ 

 
 

َح ُ   عـــــ  ـــــُ اُق ي ـــــَ ـــــِ  ُحُ ، َواِ  ــــــــــــــ  ـــــ  ـــــِ  ـــــ   ـــــَ    
عـــــُ ـــــُ   ِ  ـــــ  ع، َو ـــــِ لـــــُ ـــــِس . 441   ، َ ِ  ُ الـــــ 

 
ا، َوآلــــــــَ ع   هــــــــَ ش  ــــــــــــــــُ اِو ُ  َوبــــــــَ   ــــــــُ ــــــــَ

 
 انو-والمجازي الحقيقي المعنى بين المناسبة وهي-العالقة وجود هو المجاز شرط إن قلنا:

 عوض ابتداء االستعمال ذلك ولكان لفظ، لكل معنى كل عن التجوز لجاز العالقة توجد لم

 .امجازً  ال امشتركً  اللفظ ويكون آخر،
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 أهمها: وإليك كثيرة، العالقة وأنواع

 باألسد، الشجاع الرجل تسمية مثل: ظاهرة صفة يف مشابهه باسم الشيء يسمى بأن المشابهة:-1

 المعنى يف األسد أشبه لما- مثاًل - الشجاع ألن باالستعارة  المشابهة باعتبار المجاز وسمي

 إياه. فكسوناه اسمه، له استعرنا الصورة أو

 ۋ ٴۇ ۈ) قوله: :مثل إليه يؤول وما عليه سيكون ما باعتبار الشيء تسمية وهو ل:وْ األَ -2

 .امرً خ سيصبح يعصره الذي العنب أن تبارباع وهو .[36]يوسف: ( ۋ

 .[2]النساء: ( ڄ ڦ ڦ) كقوله: ،عليه كان ما باعتبار الشيء تسمية وهو الكون:-3

 لوغ،الب عدب إال يكون ال المال دفع ألن يتامى، كانوا الذين نالراشدو البالغون هنا فاليتامى

 البلوغ. قبل أبوه مات من واليتيم
  نوعان: وهو بالسبب، يتعلق ما-4

 أقسام: وهو المسبب، على السبب إطالق هيو السببية: األول: النوع

 كان لما لكن الوادي، يف الماء سال والمراد: ،"الوادي سال" قولهم: نحو القابلي: السبب-أ

 لفظ ضعفو له، كالمسبب القابلية حيث من الماء صار فيه الماء لسيالن قاباًل  اسببً  الوادي

 موضعه. الوادي

 اعلي،ف سبب العرف يف السحاب فإن المطر، أي: "السحاب نزل" كقولهم: :الفاعلي السبب-ب

 تعالى. اهلل هو حقيقة الفاعل إن حيث العادة، باعتبار فاعليته لكن

 عن لخاليةا اليد فإن لليد، صوري سبب القدرة إن حيث قدرة  اليد كتسمية :الصوري السبب-ت

 بالفعل. له وجود ال ما بمثابة القدرة

 بالموت، دالشدي المرض كتسمية السبب، على المسبب إطالق وهو  المسببية، الثاين: النوع

 والموت. الهالك إلى يؤدي عادة الشديد المرض ألن وذلك
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 يف والراوية القربة، على " الراوية " إطالق مثل: مجاوره باسم الشيء يسمى بأن المجاورة،-5

 له. لمجاورتها القربة على أطلق ولكنه القربة، تلك يحمل الذي للجمل اسم األصل
 نوعان: وهو بالحلول، يتعلق ما-6

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ) كقوله: المحل، وإرادة الحال إطالق وهو الحالية: األول: النوع

 الرحمة. فيها تحل التي الجنة الرحمة من فالمراد .[107عمران: ]آل (ۆئ

 (ەئ ائ) كقوله: الحال، وإرادة المحل لفظ إطالق وهو المحلية: الثاين: النوع

 ،"هاوأقعدت القاعة فأقمت قوية كلمة ألقيت" كقولنا: النادي، يف يحل من فالمراد .[17]العلق:

 فيها. من وأراد القاعة قفأطل أي

 :نوعان وهو ،منه والمبدل البدل-7
 تعالى: قوله يف بالقباء داءاأل كتسمية البدل على المبدل اسم إطالق البدلية: األول: النوع

 أديتم. أي: .[103]النساء: (ڳ گ گ)

 " قولون:ي فكانوا بالدم، الدية كتسمية المبدل على البدل اسم إطالق المبدلية: الثاين: النوع

 ديته. أي: "أخيه دم فالن أكل

 لغة: رفالمشف مجروح. زيد مشفر نحو: أكثر أو بقيد للفظا يقيد أن وهو واإلطالق: التقييد-8

 المطلق. إلى المقيد عن منقواًل  هذا يف فكان شفة، مطلق هنا أريد ثم البعير، شفة
 سموا المصدرك أخرى، صيغة معنى إلى وضعها عن بصيغة العدول وهو ،االشتقاقي التعلق-9

 ستة: وهي ،امجازً  اآلخر على منها كل يطلق نبأو الفاعل، واسم المفعول

 أي: .[11]لقمان: (ائ ائ ى) تعالى: كقوله المفعول، اسم على المصدر طالقإ-أ

 .اتهمخلوق

 الفتنة. أي: .[6]القلم: (ۀ ڻ) تعالى: كقوله المصدر، على المفعول اسم إطالق-ب
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 أي: .[6]الطارق: (ڤ ڤ ٹ ٹ) تعالى: كقوله المفعول، اسم على الفاعل اسم إطالق-ت

 باعتبارين. ومدفوق دافق الماء هذا أن والتحقيق مدفوق.

 أي: .[45]اإلسراء: (ڭ ڭ) تعالى: كقوله الفاعل، اسم على المفعول اسم إطالق-ث

 .اساترً 
 .اقيامً  ي:أ " اقائمً  قم " كقولنا: المصدر، على الفاعل اسم إطالق-ج
 عادل. أي: " عدل رجل " كقولنا: الفاعل، اسم على المصدر إطالق-ح

  نوعان: وهو ية،ئوالجز الكلية-10
 من رأسين أملك أنا " قولهم: مثل ،الكل والمراد الجزء يطلق أن وهو الكلية: األول: النوع

 مث} تعالى: هلوق ومثله: الجسم. جميع وأراد الرأس، وهو: الجزء فأطلق ،" الغنم

 بالتسبيح عليكن» :--قوله ومثله الكل، وأراد الرقبة فأطلق [.3المجادلة: ]سورة {نث

 .[حب ]صحيح: «مستنطقات مسؤوالت فإنهن باألنامل، واعقدن والتقديس، والتهليل

 كلها. األصابع والمراد األنامل فأطلق

 ڄ ڄ ڄ) تعالى: كقوله الجزء، والمراد الكل يطلق أن وهو :الجزئية :ثاينال النوع

 ألن فق   منها األنامل وهو الجزء، على األصابع وهي الكل، أطلق فقد .[19]البقرة: (ڄ

 أذنه. يف أصبعه يدخل ال اإلنسان أن العادة

 نوعان: وهو والخصوص: العموم-11

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) كقوله: الخصوص، وإرادة العام إطالق وهو العموم: األول: النوع

 .  النبي وهو واحد هنا فالناس .[54]النساء: (ڦ ڦ

 على الشخص كإطالق العموم، وإرادة خاص لفظ إطالق وهو الخصوص: الثاين: النوع

 وسبأ... وحمير، وربيعة، قريش، نحو القبيلة،

 :نوعان وهو المالزمة،-12
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 الجماع. على " المس " كإطالق الملزوم، على الالزم اسم إطالق الالزمية: األول: النوع

 ڦ ڤ ڤ) تعالى: كقوله الالزم، على الملزوم اسم إطالق وهو الملزومية: الثاين: النوع

 الكالم. لوازم من والداللة يدل، أي: .[35]الروم: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 وصالخص العموم وعكس الجزئية الكلية فعكس األخيرة الثالثة إلى يعود )وعكسها( قوله:

 الملزوم. الالزم وعكس

 (ىب مب خب حب) كقوله: عنه، ينتج الذي األثر وإرادة اآللة اسم ذكر وهو اآللية:-13

 باللسان. يكون ألنه  احسنً  اذكرً  أي .[50]مريم:

ـــــَو َ  .442 ــــــ ـــــ َ ـ ــــــ اـ و  ـــــَي ِ  ُُ ـــــ   ـ ـــــِل  َ ه   َ    ـ  يِ ـ
 

ـــــبَ   ـــــَتغَ ـ ــــــ ـــــ َ  ، د ـ ـــــ َ ـ ــــــ ـــــثُ  َأو   ، د    ـ ـــــ   ـ ــــــ ــــــ ــــــ  يِ ـ
 

 أهمها: وهذه كثيرة أسباب له التعبير يف المجاز إلى هعدولو للحقيقة المتكلم هجر

 الحقيقة. لفظ المتكلم يجهل عندما وذلك الجهل:-1
 من أبلغ االستعمال يف المجاز أن البالغة: أرباب ذكر فقد ،الكالم بالغة على الحرص-2

 ٺ ٺ) تعالى: قوله فمثاًل  رشاقة، ويكسوه حالوة، ويكسبه الكالم، يلطف وأنه الحقيقة،

جر: (ٺ  استعملت لو .[46]األحزاب: (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) وقوله: .[94]الح 

 البالغة. من المجاز أعطي ما تع  لم المواضع هذه يف الحقائق

 ذكر نع يعبرون وكما بالوطء، النساء من الوطر قباء عن يعبرون كما ،الحقيقة ذكر عن التنزه-3

 ذلك. ونحو بالغائ ، العذرة من اإلنسان من يخرج ما
 كما نهام أخف هو ما إلى عنها فيعدل اللسان، على ثقيلة الحقيقة لفظة تكون أن وذلك الثقل:-4

 للداهية. اسم " الخنفقيق " لفظ عن عدلوا

م َري   ِإن   ا ُ  ـــــَ  ـــَ الـــ    ُ  ـــ  ـــــَ َو ـــُ  .443 عـــــَ   ـــَ
 

ا َلــــــــــــــــــ َيِ    ــَ ع،  (هَــ َ َ ه  َ  ) ـــــــــَ   ـــــــــُ ــَ    
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 وجوه من بوجه الحقيقي المعنى إرادة تعذرت إذا إال للفظ المجازي المعنى إلى يصار ال

 من نوع الحقيقة تعذر عند للمجاز فاللجوء ،" إهماله من أولى الكالم إعمال " ألن التعذر 

 به، فيعمل الحقيقة تعذر عند ازالمج على الكالم يحمل أن إما يخلو ال ألنه الكالم  إعمال

 إعمال كان ولهذا المجاز، على حمل الحقيقة تعذرت إذا وعليه فيلغى  عليه يحمل ال أن إّماو

 واإللغاء. اإلهمال عن العقالء لكالم اصونً   " إهماله من أولى الكالم

 شبهي وجهها التي فتاتنا أي ت(تقهقه )شمسنا قولنا: يف كما مجاز،لل الحكم يثبت وعندها

 انعةم قرينة التقهقه ألن الحقيقية  الشمس على يحمل أن يمكن وال ،قهقهةً  ضحكت الشمس

 الحقيقة. إرادة من

 ذلك: أمثلة ومن

 .[245]البقرة: (ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ) تعالى: قال-1

 البذل وهو ومجازي مثله، إرجاع بنية ونحوه المال إسالف وهو حقيقي معنيان، له والقرض

 لمعنىا فتعين متعذر  الحقيقي والمعنى الثواب، ألجل والجسم النفس كبذل الجزاء، ألجل

  الحقيقي. المعنى تعذر بعد إال المجازي المعنى إلى يصر ولم المجازي،

 هو الحقيقي والمعنى .[26]األعراف: (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) تعالى: قال-2

ل اهلل أن  نىالمع على اآلية حمل فتعين متعذر  المعنى هذا لكن السماء، من اللباس نفس نزَّ

 الغزل منه المتخذ للزرع المنبت الماء السماء من أنزل وجل عز أنه هو الذي المجازي،

  اللباس. منه المنسوج

 متعذرة الحقيقة ألن القرية  أهل اسأل والمعنى: .[82]يوسف: (ڱ ڱ) تعالى: قال-3

  المجاز. تعين هنا ومن ت سأل، ال فالقرية هنا،

 اهلل، أهل والمعنى: .[33]المائدة: (ڇ ڇ چ چ چ) :تعالى قوله ومثله:

  المجاز. فتعين الحقيقة  سبيل على يحارب ال فاهلل متعذر، الحقيقي والمعنى
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عْ » صالته: للمسيء -- قال-4 ، اْرج  َك  َفَصل   يالنب نفي العلماء حمل وقد ،]ق[ «ت َصل   َلمْ  َفإ نَّ

-- المعنى ألن إجزائها  وعدم صفاتها، سائر نفي وهو المجازي، المعنى على للصالة 

 عأوق قد الرجل بأن يشهد الواقع إذ متعذر  فعاًل  الصالة أداء وعدم ذاتها، نفي وهو الحقيقي

 لصالةا نفي العلماء حمل هنا الحقيقة تعذرت فلما وأركانها، بحركاتها اقائمً  بالفعل، الصالة

  الحقيقة. تعذرت إذا إال المجاز إلى يصار ال إذ المجازي  المعنى على

 هو الحديث يف النفي من المراد [.ف ضعيف:] «.بنية إال عمل ال» :-- اهلل رسول قال-5

 يه،نف يجوز فال ،فعاًل  موجودة تكون قد العمل حقيقة ألن الصحة  نفي وهو المجازي، المعنى

 نية ب إال صحيح عمل ال المعنى: فيكون الصحة، نفي وهو المجازي، المعنى فيتعين وعليه

 .الحقيقي المعنى تعذر بعد إال للمجاز رْ ص  نَ  فلم

َ ــــَعــــــــا444 ــــِش ع َأن  َ     . َوَقــــاَ  َقــــــــ   ع ُرــــــــ  
 

ـــح    ـــ )َقـ ـــ د َلـ ـــ   َياَلـ ـــا ِ ـ ــــ ـــَ ـ ـــُهـ َ ـ ـــ   ـــ (َبـ ــــ ـــَعـ ـ َِ 
َ .......... َو ــــــــــَ 445  َو  َِ ا    ......... ِس

 
 ......................................... 

 
 اللفظ نأ ومفادها: والمجاز الحقيقة بين الجمع مسألة يف األول القول بمثابة الفقرة هذه عنوان

 ويف واحد، وقت يف والمجازي الحقيقي معنياه منه ويراد يستعمل أن بحال يمكن ال الواحد

  منهما. واحد كل يراد بأن بالحكم، مقصودين كونهما حال واحدة  حالة

-به يرادو له، الحقيقي المعنى هو الذي المفترس الحيوان به ويراد يطلق ال فإنه األسد كلفظ

 له. المجازي المعنى هو والذي الشجاع الرجل- الوقت نفس يف أيًبا

 حد.وا وقت يف والمجازي الحقيقي مدلوليه على يطلق الواحد اللفظ أن هو الثاين: والقول

 ليع وأبي أحمد، بن الجبار عبد القاضيك المعتزلة وبعض الشافعية، بعض به قال وقد

 يكونو بالقدمين، السعي وهو للحقيقي فيكون الخير( إلى )سعى مثل: ،وغيرهم الجبائي،

 سيأتي. كما المجاز عموم من وهو القلب،ب الطاعة يف االجتهاد للمجازي

 الفقرة. به عنونا ولهذا المحققين  وعامة الجمهور مذهب وهو أرجح واألول
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 ذلك: على التطبيقات ومن

 .[245]البقرة: (ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) تعالى: قال-1

 البذل وهو ومجازي مثله، إرجاع بنية ونحوه المال إسالف وهو حقيقي معنيان، له والقرض

 يف مراَدين يكونا أن يمكن ال والمعنيان الثواب، ألجل والجسم النفس كبذل الجزاء، ألجل

  فق . الثاين المعنى هو المراد بل ،امعً  اآلية

  فق  الطالق على بل ،امعً  عليهما يحمل ال فإنه والظهار  الطالق به وأراد طالق، أنت قال: إذا-2

 هحقيقت على يحمل ال واللفظ مجاز، الظهار ويف حقيقة، الطالق يف اللفظ استعمال ألن

  .دواح ومحل واحد وقت يف ومجازه

 بني يف ومجاز ي،الصلب يف حقيقة االبن اسم ألن الوصية  يف بنيه بنو يدخل فال لبنيه، أوصى إذا-3

 .واحد بلفظ واحد وقت يف معها يراد وال الحقيقة يزاحم ال والمجاز بنيه،

لِ  ................. 445 ل  بـــــــَ ـــــــِس  ثـــــــُ
 

ِ  لـَ ـ    َ َ )َوضــــــــــ  ُـ   َحِ (الـ  ـــــَ َ  الـ  ـَ ـــــاِ   ـَ
ارِ . ِإن  َلاَن آَل  َب   ُ خُ 446  ـــــــــــــــــح  ِ  الـ    

 
 

اِر     َ  ِس َوجـــــــ  د جـــــــَ ـــــــِ    ُ ـــــــُ ـــــــ   ُـــــــِ  ـــــــَ   
 
 

 الكالم نوعي أحد ألنه بسواء  سواء للحقيقة يعرض كما العموم له يعرض المجاز أن أي

 لآلخر. يعرض لنوع يعرض فما بالحقيقة، تخاطب كما به تخاطب والعرب كالحقيقة،

 اده،أفر من الحقيقي المعنى يكون مجازي معنى يف اللفظ استعمال المجاز: بعموم ويقصد

 كما ،يالمجاز والمعنى الحقيقي للمعنى شامل كلي معنى يف اللفظ استعمال أخرى: وبعبارة

 سبب، هألن الدخول  القدم وضع من فيراد فالن، دار يف قدمه يبع ال أن شخص حلف إذا

 نثفيح ،منتعاًل  أو احافيً  للدخول شامل مجازي معنى وهو المسبب، وأراد السبب اسم رَ كَ فَذ 

 والمجاز. الحقيقة بين بالجمع ال المجاز بعموم
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 ذلك: تطبيقات ومن

 نبيع اوكن» :ولفظه عنه، اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث يف قالوا المجاز بعموم القائلون-1

 الصاع إن .]ق[ .«بدرهم درهمين وال بصاع، صاعين ال» :--النبي فقال بصاع صاعين

 عموم، له المجاز ألن غيره  أو كان اطعامً  يحويه ما كل يعم فهو يحويه، ما جميع يف مجاز

 عموم ال أنه إال يحويه فيما امجازً  كان وإن الصاع قالوا: والمخالفون الكالم، نوعي أحد وهو

  المكيالت. من غيره سق  به الموجود المطعوم إرادة ثبت فإذا مكـيل، كل يف له

 ڭ ڭ) تعالى: قوله يف (ىدناأل )َعَرَض  وقتادة ومجاهد، جبير، بن كسعيد جماعة فسر-2

 يف مستعماًل  األخذ ويكون ذنب، كل فيشمل الذنوب  بمالبسة .[169]األعراف: (ۇ ڭ

  از.المج عموم من أنه على بناء ذلك  وبغير باليد بالتناول فيصدق المالبسة، وهو المجاز

 العرف يف والصالة .[56]األحزاب: ( ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) تعالى: قال-3

 من ،امعً  هنا مرادة المعاين وهذه واالستغفار، والدعاء الرحمة، منها: معان، يف مجاز الشرعي،

 غفار،واالست بالدعاء المالئكة ومن بالرحمة، تكون تعالى اهلل من فالصالة المجاز، عموم قبيل

 .المجاز عموم على محمول {ي َصل ونَ } فقوله

 لفظ فيه عطف .[18عمران: ]آل (ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) تعالى: قوله-4

 واإليمان، لإلقرار شامل يمجاز معنى على الشهادة بحمل ليل،الج االسم على "المالئكة"

  .والكشف البيان يف الشاهد بشهادة بذلك، المالئكة أقرت أي: المجاز، عموم بطريق

 ضعيف:] «.رآه إذا بالخيار فهو يره لم اشيئً  اشترى من» قال: -- أنه-- هريرة أبو روى-5

 ناهامع يف مستعملة ليست الرؤية، بخيار الخاص الحديث هذا يف والرؤية [.قطن شيبة،

 العلم الحديث: يف بالرؤية المراد إذ   المجاز  عموم من هو بل بصار،اإل بمعنى الحقيقي،

 معنىال أفراد من الرؤية حقيقة فصارت بالمقصود، العلم عن بالرؤية هنا وعبر بالمقصود،

  المجازي.
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 ما وإلى الحنطة، إلى ينصرف ومحمد: يوسف، أبي فعند الحنطة: هذه من يأكل ال حلف لو-6

 أبي دوعن منها، الحاصل الخبز وبأكل بأكلها، فيحنث المجاز  عموم بطريق الحنطة تتبمنه

 منها الحاصل الخبز من أكل لو حتى منها، يتكون ما باقي دون عينها إلى ذلك ينصرف حنيفة:

  عنده. يحنث ال
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[3]  
 
ح
ْ
ر ي
َّ
 الص

ا رِ . اِـــــــــ  447 ـــَ ـــ  ُ لع ِل  ح  َظهَ    ـــَ ُ َُاُ  ق  ُ  ال 
 

ـــــــ ع َ    ـ ، َوِ ــــ   ـــــــ د ــــ ـــــــَ ــــاَرـ ـــَ ــــــــُ  ِلـ ــــ ـــَ ـ ــــ ــــ ــــ ـ  ُ ــــع 
ـــاِلُو(. 448  ــــ ِ  َطـ ـــَتِق )َأ   ِ  ِ    الل ـ    َ  َلال 

 
ا ـــــِ   عـــــَ َما الـــــ  اَ   ـــــَ ( ِإن  قـــــَ وع عـــــ  ـــــَ  وُ َو)رـــــُ

 

 أو إضمار إلى يفتقر ال الذي وهو الصريح: القولو ،غيره تعلقات من َخَلص الذي هو :لغةً 

 تأويل.

 لمعنىً  وضع لفظ هو أي استعماله. لكثرة اتامً  اظهورً  معناه ظهر الذي اللفظ هو :اواصطالًح 

 .اإلطالق عند غيره منه يفهم ال

 وهو النكاح إلزالة صريح لفظ فهذا (،طالق )أنت لزوجته: الرجل كقول حقيقة، ويكون

 فهو بعبها، يقوم إنما وهو (،الليلة ألقومن )واهلل الرجل: كقول ،امجازً  يكون كما حقيقة،

 مجاز. وهو صريح، لفظ

 إن نيته لىإ يلتفت وال المكلف، من نية إلى يحتاج وال به التلفظ بمجرد عليه الحكم يترتب

 .لفظه ظاهر غير نوى

 المتكلم دقص على يتوقف الو التلفظ بمجرد تطلق فإنها ،طالق أنت لزوجته: الرجل قال لوف

 عليك الن)لف لرجل: قيل ولو نية، إلى يحتاج وال امعتقً  صار عبد وله ،معتق عبدي قال ولو به،

 مهيلز ذلك فإن (،دينار مئة علي لفالن )نعم، واستواء: عقل حال يف وهو فقال دينار؟( مائة

 فظ.تلال بمجرد

 العرف يف طالقال كلفظ آخر لمعنى العرف يف يستعمل قد اللغة يف الصريح اللفظ أن إلى: وينبه

 ناطقم بعض يف واإلناث والذكور والكبار الصغار يقوله واليمين، للطالق يستعمل اليمني

 إسماعيل بن محمد الشيخ اليمنية الديار مفتي أفتى ولهذا الصريح  من يكون ال فعندها اليمن،

 ر  ي   لم أنه وادَّعى قاله إن الزوج بتحليف-اهلل حفظه- العمراين
 الطالق. د 
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 [ 4 ]  
 
ة
َ
اي
َ
ك ن
ْ
 ال

لع ِل ـــَ 449 َ  ِ . اِـــــــــ  ُ  ُر ـــــــــ  ُ َُاُ  ِر ـــ   ُ  ا ال 
 

ارــــِ   لــــِ ـــــ   د بــــَ   ِـــــــــــــَ ُ  ِي َولــــِ ـــــح   يــــَ ــــ  ــــَ ــــِ
ـــَ ـــــَ 450  ـــِ . ل يد ل ِك(ائـــــِ ـــ  ـــــُ ـــ   ِ َ )خـــَ  جـــــِ  َ و 

 
ــ)  ـــ ـ ( َأِو )ال  ــحِس   ـــ ــَ ـ ـــ ـــ ـ ــِك(َواب  ـــ ــِ ـ ـــ ـ ــَ    ـــــ   ِبـ ـــ ــِ ـ ـ َُ 

ال ِس ـــــَ  ُ  ا يكـــــا ُ . َ َ    ـــــُ 451  ا  ـــــِ هـــــَ    ِ    
 

الــــــَ د رــــــُ ــــــ  ــــــِ ــــــَ د َورــــــُ   ِحيــــــَ   َأو  يــــــَ   ــــــ 
شـــــِ ـــــَ . َو ـــــُ 452  الـــــ  ُ   ـــــِ ُحو  ُـــــُ َرُأ الـــــ   ايـــــَ ِ ح 

 
هـــــَ   الشــــــــــ  ــ  ا  ـــــِ هـــــَ ا َوِــــــــــَ ــِس ُِ ـــــَ   ِ ِل ــــــــــَ ــ 

 

  غيره. وتريد بشيء تتكلم أن لغة:

 بقرينة. إال يفهم فال به المراد المعنى استتر الذي اللفظ :اواصطالًح 

 ته:لزوج الرجل كقول الطالق، على بلفظها تدل ال التي األلفاظ وهي الطالق، كنايات مثل:

 أو (حرام علي )أنت أو (بيدك )أمرك أو )اعتدي(أو بأهلك( )الحقي أو سبيلك( )خليت

 ريحبص ليس هو مما األلفاظ من ذلك غير أو بيننا(، ما )انتهى أو (شئت من فتزوجي )اذهبي

 الطالق. يف

 الحال. داللة أو ،بالنية يقترن حتى اللفظ بمجرد أثر الكناية على يترتب ال

 أن وله نية،ب يقترن حتى الطالق على بنفسه يدل لم سبيلك( )خليت   لزوجته: رجل قال فلو

 بدعواه. فيصدق (،الطالق أقصد )لم يقول:

 المكلفين. اتبتصرف إنماو والسنة، الكتاب بنصوص تتصل ال التطبيقي الجانب يف والكناية

 تعارضال حصل إذا أما اللفظ. على حينئذ مقدمة النية فإن صاحبه نية الكناية لفظ عارض ولو

 باب يف حصري هو ما كل إن قالوا: ولهذا الصريح  اللفظ يقدم هفإن الصريح، واللفظ النية، بين

  .بالنية غيره إلى ينصرف ال

 ،اأبًد  نهع يصرف ال الصريح وأن الصريح، اللفظ مجرد على ينبني الحكم أن ذلك معنى وليس

 تصير قد ناياتوالك بالقرائن، كناية يصير قد الصريح بل ،امطلقً  النية إلى تفتقر الكناية أنَّ  وال
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 لعوضا وبذلت الخلع طلبت امرأة أنَّ  لو :فمثاًل  النية، إظهار مقام وتقوم الحال داللةب صريحة

- خلعال يف الكناية ألفاظ من ذلك ونحو أبرأتك، أو ك،ت  نْ أبَ  :كقوله- الخلع بكناية فأجابها

 نع فأغنى إليه صارفة العوض وبذل الخلع سؤال من الحال داللة ألن نية  غير من الخلع صح

دوا ولهذا  النية : قعَّ  [.كالصريح الحال داللة مع الكناية] أنَّ

 الكناية. شبهة وجود لمجرد وذلك الحدود بها تدرأ أنه :اأيًب  الكناية أحكام ومن

 .ةبالني إال تلزم ال والكناية النية إلى يحتاج ال الصريح أن والكناية: الصريح وخالصة

 ذلك: أمثلة ومن

 يلإسماع وأن السالم، عليه إبراهيم قصة ضمن- عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث يف جاء ما-1

 م؟السال عليه إبراهيم أبي أوصاك هل يعني-بشيء أوصاك هل» :- زوجته سأل السالم عليه

 أن ينأمر وقد أبي ذاك قال: بابك، عتبة غي ر ويقول: السالم عليك أقرأ أن أمرين نعم، :قالت-

 .]خ[ .«أخرى منهم وتزوج فطلقها بأهلك، الحقي أفارقك،

--اهلل رسول   رسول   إذا»... وفيه: ،- عنه اهلل رضي- مالك بن كعب توبة حديث يف جاءو

 قال: أفعل؟ ماذا أم أطلقها؟ فقلت: امرأتك، تعتزل أن يأمرك--اهلل رسول إن فقال: يأتيني،

 اهلل بىيق حتى عندهم فكوين بأهلك الحقي المرأتي: فقلت قال: تقربها، وال اعتزلها بل ال،

  .]ق[ .«راألم هذا يف

- الطالق كنايات من وهي- " بأهلك الحقي " صيغة أن الحديثين هذين من الداللة ووجه

 .ةالني على بناءً  الثاين، الحديث يف طالًقا تكن ولم األول، الحديث يف طالًقا اعتبرت

 هذا جعلت أو ملكتك، أو أعطيتك أو منحتك، أو وهبتك، له: للموهوب المالك قال إذا -2

 هذه على حملتك أو الثوب، هذا كسوتك له: قال إذا وأما الهبة. صريح من هو لك: الشيء

  الواهب. نية على موقوفة فكناية الدابة



 

 429 

 

 يف صريحان اللفظين هذين ألن القذف  حد عليه وجب زاين يا أو: زنيت، لغيره: قال من-3

 قذف،ال باب يف الكنايات من فإنها فاجر، يا له: قال لو ما بخالف غيره، يحتمالن وال القذف،

  النية. على يتوقف ذلك وكل الباب، هذا يف التعريض من بزان   أنا ما قوله: وكذلك

 أنهما عماز لو ما منهما يقبل ولم البيع، انعقد اشتريت: المشتري: فقال كذا، بعتك له: قال إذا-4

 ال،الح بها المقصود العقود يف الصريحة المستعملة الصيغ منَ  اللفظين لكون يرداه  لم

 ينعقد،ف حااًل  العقد كون من قصدهما فيعتبر أشتري، الثاين: وقال أبيعك، قال: لو ما بخالف

 النية يهاف تعمل التي الصريحة غير األلفاظ منَ  المبارع صيغة ألن ينعقد  فال ،مستقباًل  أو

 .والمقصود

 النية مع يمينًا تكون األيمان كناية فهذه وكذا كذا ألفعلن َأعزم أو أحلف، أو أقسم، قال: من-5

 .النية لىإ يفتقر ال فصريح قال فإن باهلل الجميع يف يقل لم حيث وهذا بالصريح، كالنطق
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ح  َوضـــــــــَ   453 ُ  قــَ ــ  ُ َُاُ  ِر  ِم   ال  ــ   . ُ َ  ال
 

ا َوضـــــــــــَ     اَ  يـــَ ـــ  ـــُ ـــــَ بـــ  ـــــَ ُح اْلِ  جـــــِ  َو ـــُ  
ـــــ عَ  َ 454  َ َعـ ـــــُ  َأر  ـــــَ اُرـ ــــــ ـ ـــــ. َأق  ُُ ا ِ ال  ـ ـــــ  ـ

 
ـــــَشـــــ   ُ ـــــُ ــــــــــ ُُ َوالـــــ     َوال  ــــــــــ ـــــُ ـــــَ ــــــــــ    ُل َوال 

ـ455  ـ   يَ َُاِ ُح ال ُ ُض . َر ـُ  ال  ِ  ِر ـاــ   ـ ـ  َ  ح 
 

ُح َ   ـــــــــــــــــا َ ا َقُـــــــــ  ُ َهـ ـــــــــــــــــُ  ُعَ   َ َكـ  اِإَل  ال 
 

 يلالتأو يحتمل وقد خارجي، أمر على توقف غير من صيغته بنفس منه المراد على دل ما هو

 مراتبه. ذكر يف سيأتي ما على يحتملهما، ال وقد والنسخ

 يحتمل ما تأويل يصح وال عليه، الداللة واضح هو بما العمل يجب الداللة واضح نص كل

 بدليل. إال منه التأويل

 نص،ال منه وأعلى أدناها، فالظاهر ذلك، يف األعلى إلى والظهور القوة يف األدنى حسب هتبامر

 فالمحكم. فالمفسر،

 األقوى دمفيق للمجتهد، يبدو فيما نصين بين التعارض عند تظهر المراتب هذه معرفة وفائدة

 .اوضوًح 
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 [1]  
 
اه ر

َّ
  الظ

456 َِ ـــــــــِم   ال  ُ .  ـــــــــَُاُ  رِ لِس ال ـ ُ  َقح  َظهَ ـ     ُ 
 

َف َرــــــــــ   َولَ      ُُ َِ َ ــــــــــ ــــــــــَ اِق َوال  َ  ال ِس  ُ  ــــــــــ  
َ ــــــ. بِ 457  َ ِى   اِْلب  ُد َوَ     اَ  ــــــَ ــــــاِ ــــــــــــ

 
ل  يَــ  ارـــــَ   َ ىــــــــــِ لــَ ا يــَ ــ  ل  رـــــَ  اَ  لـــــَ    اِْل ــ   ــُ

 

 .المنكشف البارز اللغة: يف الظاهر

 ليسو خارجي، أمر على توقف غير من صيغته بنفس منه المراد على دل ما هو االصطالح: ويف

 التأويل. ويحتمل السياق من أصالة المقصود هو منه المراد

 مرجوًحا. احتمااًل  غيره احتمال مع راجحة ظنية داللةً  معنىً  على دلَّ  ما أو:

 ه:تلمثأ

 ،ربا كل وحرمة بيع كل حل يف ظاهر .[275]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ) تعالى: قوله-1

 صالةأ مقصود غير معنىال هذا لكن قرينة، على توقف غير من صيغتها بنفس ذلك على دالة

 قال حيث ،ذلك ادعى من على دوالر والربا البيع بين المماثلة لنفي سيقت فإنها اآلية، بسياق

 .[275]البقرة: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) ذلك: قبل تعالى
 رجلال على داللته يف مرجوح   ،المفترس الحيوان على داللته يف ()ظاهر راجح   «األسد» لفظ-2

 الشجاع.

 التخيير يف ظاهر [.29الكهف: ]سورة {مب زب رب يئ ىئ نئ} :تعالى قوله-3

 هذا لكن قرينة، على توقف يرغ من صيغته بنفس ذلك على دال   لفظ وهو ،والكفر اإليمان بين

 وهو عدهب ما بداللة والتهديد، للوعيد تسيق افإنه اآلية، بسياق أصالة مقصود غير معنىال

 صارفة لفظية رينةق فهي .{... ىتيت نت مت زت رت يب ىب} تعالى: قوله

 والتهديد. الوعيد إرادة وهو المجازي، المعنى إلى له
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 ]سورة {خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من} تعالى: قوله-4

 فسبن ذلك على دال   لفظ وهو ،بسطها أو العنق إلى اليد غل عن النهي يف ظاهر [.29اإلسراء:

 ال إنماو اآلية، بسياق أصالة مقصود غير معنىال هذا لكن ،قرينة على توقف غير من صيغته

 اإلنفاق. يف امسرفً  تكن وال بخياًل  تكن
 اآلتي: الظاهر، صور من-5

  .المجاز على ال اإلطالق عند الذهن إلى المتبادر الحقيقي المعنى على الكالم حمل األصل-أ
 .صيخصتال يثبت حتى العموم على البقاء األصل-ب
 الصارف. يرد حتى للوجوب المطلق األمر-ت
 الصارف. يرد حتى للتحريم المطلق النهي-ث
 .األصل خالف االشتراكو ،الوضع يف االنفراد األصل-ج
 .مترادفة ال متباينة تكون أن األلفاظ يف األصل-ح
 القيد. يرد حتى اإلطالق األصل-خ

 

 بدليل. إال ظاهره عن صرفه جوزي وال ظاهره، بمقتبى بالظاهر ملالع يجب-1

 إلى قتهحقي عن صرفه ويحتمل ،امطلقً  كان إن التقييد ويقبل ،اعامً  كان إن التخصيص يقبل-2

 التأويل. باحتماله المقصود هو وهذا الظاهر. عن يصرفه ما ورد إذا ،مجازي   معنى

 التشريع. عهد يف النسخ عليه يرد أن يحتمل-3
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 النص [2]
ا وَ ال     َلال  اِ ُِ يَ . وَ 458 ــــــــــــحد  ُشــــــــــــلِ اي 

 
شــــــَ  ــــــِ ــــــ  ــــــِ  ــــــِ   ِق الــــــ   لِ  ــــــِ ِ  ِإ   ِ  ــــــــــــــَ  

د ِر   ُوُض ِ  ال   . ُوُض 459  ـــــ س ُِ ا ِ   ُ  َ ـ ـــــ  ـ
 

  ُِ ـــــــــــَ اِق ال  اِث ـ ـــــــــــ   ِـــِ ــــــــــــ يع ِ ـ  َأق َ   َوَأ ـــ 
ُ ع  . وَ 460  ـــــــــــال  ِي ُثل  ِإن  يَ ُح ِ ـ  ي  ُـــَ    ال    ِو  

 
عـــــَ   الــــ ــــ    بـــــَ  اُرضع  ــــَ ا  ـــــَ هــــُ ـــــَ  ي   بــــَ ــــ  ــــَ

 

نصة ومنه ،والظهور االرتفاع لغة:ال يف النص    .َرَفَعه أي رأَسه ونصَّ  العروس، م 

 هوو خارجي، أمر على توقف غير من صيغته بنفس منه المراد على دل ما هو االصطالح: ويف 

 التأويل. ويحتمل السياق، من أصالة المقصود

 إنا اهلل، رسول يا :فقال-- النبي رجل سأل قال: عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث مثاله:

 فقال حر؟الب بماء أفنتوضأ عطشنا، به توضأنا فإن الماء، من القليل معنا ونحمل البحر، نركب

 [.ع صحيح:] «ميتته الحل ماؤه الطهور هو» :-- اهلل رسول

 طهوريته. يف نص ماؤه( الطهور )هو :-- فقوله البحر، ماء هو أصالة بالسياق دفالمقصو

 من ومقصود   وأقوى، منه أوضح أنه يف ويفارقه ،المتقدمة أحكامه يف )الظاهر( مع يستوي

  النص. فيقدم تعارض بينهما حدث ولو التأويل، عن الظاهر من وأبعد الكالم، سوق
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ل
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َُا د 461 ُ  لـَ ـ  د بـَ   رـُ  ُ ُِ . َو ــــــــــَ ا ـِ  ظـــــَ
 

ــــضد   ــــَ ـ ـــــ ـ ــــ   ـــــ ـــــ ــــُ ـ ـــــ ـــــ ُِ  َر َ  ِلـ ِخ ِ َ اِ  اد   اي 
يد ِ عـــَ 462  ابـــِ لـــِ اضـــــــــــِ . َوقـــَ  َحا   حد ِبت ا ـــــــــ 

 
ــــ َ   ـــــ ـ ــــه  ـــــ ــــ   ال َ ـ ـ ُِ ــــ ـ ــــَحَ ا َوَ  ُ ت   ُ  بِ ُ  ـ ــــ    ـ

ُِ  ُ  َب   463   ِ ـــُ  َ  د  ِ . َ  ُ ـ ِ  ال  ـــِح   ـ َُ ـــَى ال    ـ
 

ـــــَ ـــــ   َ ــــــــــَ ـــــح  َقَى     ْد ِقـــــ    َوَر   ِبـــــَشـــــــــــــــا
 
   

ــــــ   ا  ِ . َأو  رَ 464 ــــــَ اِ  ُ ـ َ ـ ــــــ سد ِل   ــــــحُ َ ـ ــــــَ ـ  ـ
 

حُ َأو  َ    تبــــــُ ُ  الــــــ ــــــ   ِلشــــــــــــــَ   د ِإ ــــــ 
 

ع، ومعناه إليه، رجع بمعنى كذا إلى يؤول آل من لغة: التأويل  ويف .روالتفسي والمصير، المرج 

 لتيا القيود بعض يف إال اللغوي المعنى عن كثيًرا معناه يختلف ال األصوليين اصطالح

فوه وقد معناه، وتوضح ت خصصه ها ي فيد متعددة بتعريفات عرَّ  صرف» هو: التأويل أن مجموع 

ه لدليل مرجوح   محَتَمل معنى إلى الظاهر معناه عن اللفظ  الحاصط يف طلقوي .«راجًحا ي َصي ر 

 :آخرين نيينمع على آخر

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: كقوله الكالم، إليها يؤول التي الحقيقة-1

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 فهو )التأويل( لفظ من القرآن يف دور ما وعامة .[53،52]األعراف: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 المعنى. بهذا

 أي: ذا(وك كذا اآلية هذه )تأويل يقولون: للقرآن، المفسرين اصطالح يف يقع وهذا التفسير،-2

  تفسيرها.

 أقسام: ثالثة إلى ورده قبوله حيث من التأويل ينقسم

 ليلبد للذهن المتبادر غير االحتمال على اللفظ حمل وهو الصحيح: التأويل األول: القسم

 .لكذ يقتبي قوي
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 الصحيح: التأويل شروط

 منهما واحد يقبل فال والمحكم المفسر أما والنص، الظاهر وهو للتأويل، قاباًل  اللفظ يكون أن-1

 من أتيسي وما تأويله يجوز الداللة واضح من سبق ما لنقول هنا التأويل أدرجنا ولهذا التأويل 

 التأويل. يدخله ال الداللة واضح
 عمال،االست عرف يف أو العرب، لغة يف إليه صرفه يراد الذي للمعنى محتماًل  اللفظ يكون أن-2

 عرف أو اللغة أهل عند االستعمال عرف معرفة أو اللغة يف اللفظ وضع بمعرفة يعرف وهذا

 وعادته. الشرع
 أو ،انًص  كوني أن بد ال للتأويل العاضد وهذا ،يعبده صحيح دليل التأويل على يقوم أن-3

 يف امعتبرً  دلياًل  يكن لم فإذا التشريع، أصول من اعامً  أصاًل  أو ،اصحيًح  اقياًس  أو ،اإجماعً 

 وأدلته. الدين نصوص عنه تنزه أن يجب هوىً  كان الشرع
 .اصريًح  انًص  التأويل يعارض ال أن-4

 الصحيح: التأويل أمثلة ومن

 الحل نفت صحيحة بأحاديث .[275]البقرة: (ٹ ٹ ٹ )تعالى: قوله يف عامال تخصيص-1

 ..صالحه. بدو قبل الثمر وبيع المعدوم، وبيع الغرر، كبيع ،بيوع   عن

( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )قوله تعالى يف أحكام المواريث:  يف اإلطالق تقييد-2

 .بالثلثبتقييده  مطلق ورد الدليل من السنة {وصية}فلفظ  .[11]النساء:

 لكذ بعد ابتاعها فمن والغنم، اإلبل تصروا ال» حديث: يف «تمر من اوصاعً » :-- قوله تأويل-3

 «تمر من اوصاعً  ردها سخطها وإن أمسكها، رضيها فإن يحلبها: أن بعد النظرين بخير فهو

 التمرب يقع وذلك احتلبه، الذي اللبن من بداًل  العوض المقصود أن حيث التمر، بقيمة .]ق[

 وجهه مفه قد تأويل اوهذ الخاص. يف معنا مر اكم بالقيمة الشاة الحنفية تأويل وكذلك وغيره،

 التأويل. صحة على دلياًل  ذلك ظهور فكان رع،االش مقصد من
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 دليلب للذهن المتبادر غير االحتمال على اللفظ حمل وهو الفاسد: التأويل الثاين: القسم

 ظاهره. عن اللفظ صرف على يقوى ال ضعيف

 ذلك: ةأمثل ومن

 منهن أمسك» :-- النبي له فقال نسوة، عشر وتحته أسلم عندما غيالن حديث الحنفية تأويل-1

 على أو منهن، األول األربع أمسك المراد: أن على [.حب قطن، ط،] .«سائرهن وفارق اأربعً 

  منهن. أربع نكاح ابتدئ المراد أن

 [.ع :]صحيح .«باطل فنكاحها وليها إذن بغير نكحت امرأة أيما» :--النبي قول كتأويلو-2

 الصغيرة. بالمرأة: المراد بأن
 ه.علي باالستيالء العرش على ستوىا تأويل-3

 .أصاًل  لدليل ال ظاهره عن اللفظ صرف هوو بالنصوص: التالعب الثالث: القسم

  الشيعة. وبعض الباطنية كتأويالت

 أمثلته: ومن

 هي قالوا: .[67]البقرة: (ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) تعالى: قوله يف الشيعة بعض تأويل

 .-عنها اهلل رضي-عائشة
 منها: بالنصوص، التالعب قبيل من التأويالت من كبيرة جملة ولهم

 وفاطمة، علي هما البحران .[19]الرحمن: ( ڀ ڀ ڀ ) تعالى: قوله تأويل-أ

 والحسين. الحسن .[22]الرحمن: (ڤ ڤ ڤ ٹ)وقوله:

 وقوله: الحسين. والزيتون: الحسن، التين: .[1]التين: ( ٻ ٱ)تعالى: قوله تأويل-ب

 فاطمة. الكوثر: .[1]الكوثر: (ڈ ڎ ڎ)
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 املفسر [3] 
َ ع َ   ُرَ  ـــــــــ  . َرش شـــــــــُ   ع 465  َبَت  ُع ال 

 
ي    ـ   ــ ا ُوُضـ  ُ ـ ـِي َ  ـ ـ   ـ ـ ِل ـح  ـ ـ ـ ـ   ال ـ ـ ـ ـ ـَت  ُ ا ِ  ـ ـ ُِس ـ ـ  ـ

ُي ال466  ــــَ ــــ  . َ  َي    ــــ    ــــَي ِر   ِ     سِ َيَ )طَ   ِو 
 

ــالَ      ـــ ــِك ِبـ ـــ ــَ ـ ــتِ  ُثـ ـــ ــ  ـ ــ ِ ـ ـــ ـــ ـ ــ   ـــ ــَ ـ ـــ ـ  ِ ــل  ا (ـ ــ    ِ ـ
ــــــــــُ آِن يَ . أَو رُ 467  ُ ـ َ ِي ال  ــــــــــ      ـ  اَُ ُ  ُ  ــِس

 
َرا  حِس ـــــــــــــــــــَ  الــ ــ  ــِ ِس  ـــــــــــــُ ـــــــــــــــــــلد رــِ كــَ ــِ   ــِ

عـــَ ـــــَ . َويـــُ 468  حع لـــِ ـــ  جـــــِ ُ   ـــَ ـــُ    يِ شـــ  ـــــُ
 

عـــــَ   ت   ـــــَ ـــــ  ـــــَ ـــــ  َ ُـــــــــــــ  ا َأ ـــــَ  رـــــُ  يِ كـــــَ ـــــَ
ــــ ِ   َ . رَ 469  ـ ــــ َ اي  ــــاِ   َ ـ ـــــ ـ ِ  ِ    َبه  ِِ ــــ ـ  حِ   

 
ا َورـــــُ   ـــــَ ـــــِ  ل حِ َرِــــــــــــــُ   ـــــ  ع ـــــَ لع رـــــِ     ـــــَ ش  ُـــــ 

قُ . َوال  َ 470      ، َورِ ِع ٌّ ُُ َقل  ال     ـــــــــِ    ـــَ  ُ 
 

ـــــِ رُ   ُِس د ر ـــــِ   شــــــــــــــَ ح  ُ ك ـــــَ ِي ق ـــــ  ـــــِ  ل ـــــح   َ  ال
 

ر َفسَّ   ف.اكشنواال اإلبانة وهو الَفسر من مأخوذ اللغة: يف الم 

 وحهوض كان سواء أي: بغيره. أو النص يف بمعنىً  النص على اوضوًح  ازداد ما االصطالح: يفو

 احتمال من أو الوضوح، إلى اإلجمال من أخرجه خارجي لدليل أو النص يف قرينة ألجل

 يفسره. نعم ناهمع معرفة يف مستغن   فكأنه احتماله. عدم إلى التأويل

 .[4]النور: ( ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ) تعالى: قوله مثاله:

 التأويل. احتمال ينفي العدد فذكر

جر: ( ىئ ېئ ېئ ېئ) مثاله:و  العموم فيه أكد لكونه مفسر فهذا .[30]الح 

 والتخصيص. التأويل احتمال يمنع وجه على

 ()مفسر فهو وفسرته، إجماله برفع السنة وجاءت الكتاب، يف مجماًل  جاء لفظ كل هذا ومن

 ڱ) تعالى: قوله يف والزكاة( )الصالة، كلفظ به، فسر ما غير بمعنى التأويل يحتمل ال

 الةالص صفة ببيان اإلجمال ذلك تفسير السنة يف جاء فقد .[43]البقرة: (ں ڱ ڱ

 ال ماب السنة بتفصيل المقصود فظهر بها، يتصل وما ومقاديرها الزكاة وأصناف وأحكامها،

 األلفاظ. تلك لتأويل مجااًل  يبقي
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  عليه. تفصيله ورد الذي الوجه على به العمل يجب-1

 النسخ. يدخلها التي األحكام من كان إذا التشريع عهد يف النسخ عليه يرد أن يقبل-2

 تعيين يف قطعي فهو الشارع قبل من تبيين )المفسر( لكن النص، من للمراد تبيين   منهما كل

 المراد. تعيين يف بقطعي ليس هوف كذلك كان وما باالجتهاد، فتبيين )التأويل( أما المراد،

  



 

 439 

 

 ماحملك [4]
471 َ  َ ُِ ار  ـــــ ـ ـــــ   ُ َ ـ ـــــلعَ َبَ   ال  َشـ  ُ ـــــ     . َوُرـ

 
ُا ارــ  ــَ َــ   َي َوالــ   ــــــــــ  ُي الــ ـــــ   ِو ـــــ      َ  يــَ ــ  ـــــَ

ُِِ َ  ـــــِ ـــــَ   ـــــِ . َورـــــُ 472  ةـــــَ ـــــ  لع لـــــِ شـــــَ   ِ ُـــــ 
 

،   َ  رـــَ   ِح   َما ـــــِ  ُـــــــــــــَ لع لـــــِ شـــَ ُـــ  ي  رـــُ   ِ بـــــَ
 
 

ـــــ473 ـــــيد ِرـــــ   ا . ِإر  ــــــــــَ ـــــانُ ِ َ     ـــــُ ُ  اْلِ   
 

هــــــَ   الــــــ  ــــــِ ِ  لــــــَ  ُ َ انُ  ا ِ والــــــ  ــــــَ ا ِإخــــــ   يــــــَ
 

ْحَكم ْفَعل، وزن على اللغة: يف الم  ْن: م  . فهو إحكاًما، ي حك م َأْحَكم م  ْحَكم   اإلتقان :األحكامو م 

، بناء ومنه والمنع، ْحَكم  ْتَقن   ثابت أي: م  ون   م    َمنََعه. الشيء: وأحكم االنتقاض، عن َمص 

-يالنب عهد يف والتبديل النسخ احتمال عن به المراد   وأ حك مَ  قوة ازداد ما هو االصطالح: ويف

-. ووه لغيره المحكم فيسمى فهذا وفاته بسبب أحكم الذي أما لذاته، المحكم ويسمى 

 هنا. مقصودنا ليس

 :لذاته احملكم أمثلة 

 التأويل، ملتحت ال كما والتغيير، التبديل تقبل ال فإنها والتوحيد، كاإليمان العقائد، نصوص-1

 االجتهاد. فيه يجوز ما تحت يندرج ال ومثلها اجتهاد، التأويل ألن

 بر صكنصو تغيير، أو تبديل لها يتصور ال التي الفبائل بأمهات أمرت التي النصوص-2

 والعدوان. الظلم وتحريم واإلحسان بالعدل واألمر األرحام، وصلة الوالدين

 موراأل واعتبار البرر، ومنع الحرج، كرفع ،اإلسالم شرائع عليها قامت التي العامة القواعد-3

 بمقاصدها.

 للنسخ: قابلة غير فأصبحت ،يدهاببتأ النص ورد جزئية فرعية أحكام-4

 .[108]التوبة: ( ڦ ڦ ڤ ڤ) قال: حيث البرار مسجد يف كالصالة-أ

 ( ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ )المسلمين: أعراض يف الكالم تحريم-ب

 .[17]النور:



 

 440 

 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ) تعالى: ولهقك بعده،--النبي زوجات من الزواج تحريم-ت

 .[53]األحزاب: ( ىئ ېئ
 فخففها تعالى ربه--النبي ومراجعة الصلوات فرض قصة يف المعراج حديث يف كما-ث

 دليب ال خمسون وهي خمس هي» تعالى: فقال خمس، إلى والليلة اليوم يف صالة خمسين من

 اليوم يف خمس الصلوات أن انسًخ  وال تأوياًل  يقبل ال محكم نص فهذا .]ق[ «.لدي القول

 والليلة.

 [.منصور بن سعيد سنن] «.القيامة يوم إلى ماض   الجهاد» :--وكقوله-ج

م دق اهلل وإن النساء، من االستمتاع يف لكم أذنت كنت قد إين النَّاس أيها يا» :--قوله-ح  حرَّ

 آتيتموهن مما تأخذوا وال سبيله، فلي خل   شيء منهن عنده كان فمن القيامة. يوم إلى ذلك

 المتعة( نكاح )تحريم الحكم هذا أن على دليل «القيامة يوم إلى» :--فقوله .]م[ «.اشيئً 

 أبًدا. إباحة تعقبه وال نسًخا يقبل ال محكم

 عند-الداللة واضح أقسام من-غيره على مقدم وهو ،اقطعً  عليه دل بما العمل يجب

  التعارض.

 التعارض: عند هتأمثل ومن

ر .[2]الطالق: ( ژ ژ ڈ ڈ) تعالى: قوله-1  ولو عدل  كل من الشهادة قبول يف مفسَّ

-تعالى قوله مع-ظاهًرا- تتعارض لكنها حاله. وحسن وتاب بالقذف محدوًدا أو فاسًقا، كان

 ولو منهم الشهادة قبول بعدم يقبي الذي .[4]النور: ( ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) :-القاذفين عن

  حالهم. وحسنت تابوا،

 فإنها {َأَبًدا} تعالى قوله بدليل النسخ يقبل ال الذي المحكم قبيل من الثانية اآلية كانت فلما

م   .[2]الطالق: (ژ ژ ڈ ڈ ) :تعالى قوله وهو المفّسر، على تقدَّ
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ل   يف ظاهر .[3]النساء: (ک ک ڑ ڑ ژ ژ) تعالى: قوله-2  ذلك يف بما النساء جميع ح 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ) :تعالى قوله مع الظاهر حيث من يتعارض وهذا .--النبي أزواج

 يدل محكم نص   هو يالذ .[53]األحزاب: (ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

م الحالة هذه ويف عنهن. اهلل رضي-- النبي أزواج نكاح حرمة على مؤبدة واضحة داللة  يقدَّ

رمة ذلك فيفيد الظاهر. على  يف الظاهر العموم من استثناء بعده من -- النبي أزواج نكاح ح 

 األولى. اآلية
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 [ ب ]
َ
 غ

 
ر
ْ
اض ح   ي

َ
  و

َ
اَلل
َّ
 ة  الد

َ  الـــــَ 474 لُ .  ــُ هــِ ِ  َ  يــُ ــ   ِم   بــِ ــَ   ـــــــــــــِ
 

لُ   عــــــ  ــــــِ اِرجــــــِ سد يــــــُ ُ  رــــــِ   خــــــَ هــــــ  ــــــُ  َو ــــــَ
ــــُح 475  ــــ َ . َرَُاِ ـ ـ َِ ــــ ـ ــــهَ اِ  ال  ُ ـ ــــُ  ــــَقح  َ َكـ ـــــ  اـ

 
 

ـــــ  ـ ـــــ   َأض  ـــــِرـ ـــــ ُ ــــــ  ال  فد ِإلَ َعـ ـ ـــــ   ـــــَت َر  ـ ـــــاُعـ  َهـ
 

 خارجي. أمر على منه المراد فهم يتوقف بل صيغته بنفس منه المراد على ليد ال ما هو

 أقسامه. لبعض تفاصيل وستأتي الجملة حيث من الداللة واضح لغير التعريف وهذا

 يف شداأل إلى والغموض الخفاء يف األقل حسب مرتبة فهي التالية، أقسامه من مراتبه تدرك

  المتشابه. من قلأ والمجمل المجمل، من قلأ والمشكل المشكل، من قلأ فالخفي ذلك،

 ل،المشك من أظهر فالخفي فاألظهر، األظهر فيقدم التعارض، عند تظهر المراتب هذه وفائدة

 المتشابه. من أظهر والمجمل المجمل، من أظهر والمشكل
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 [1] 
ُّ
ف ـي

َ
خ
ْ
 ال

ـُع َلِشــــــ    ِ 476 َ َظــــــاِ ـــــ ــــــِ    َِ ــــــا ال      . َأر 
 

ـــ  ـ ُُ ـــ ـــُلـ ِقـ ـــ   ـ ـــع  ـــَ ـ ــــ ـــِ  ِلـ ــــ ـــَُا د خَ ِض َأ   ـ ـــ   ـ ــــ ــــ ـــِ ـ  ـ
هــــ  477  ُــــ  ـــــَ َ  ِإ  ا .  ــــَ َ رـــــ  اُ  لــــِ يــــَ  يِ  ــــ ـــــ 

 
ـــــ    ع ـــــَ ـــــ  ـــــَ َح ال ـــــ   اق ـــــَ اِ    ـــــَ ِـــــَ  ـــــ  ـــــِ  َواِ  ل  يِ   

 

 خفاءً  األفراد بعض على معناه انطباق يف لكنَّ  ظاهرة، داللة معناه على يدل الذي اللفظ هو

 وتأمل. نظر إلى كشفه يحتاج اوغموًض 

 اسم هل أو عنهم، ناقصة أو األفراد، سائر على زائدة صفة فيه أن الفرد: هذا يف الخفاء وسبب

 االشتباه. أورد خاص

 ظاهر، معناه )السارق( لفظ .[38]المائدة: (ٺ ٺ ٺ) تعالى: قوله مثاله: 

 (.خفية مثله حرز من المال يأخذ )من وهو

 (؟)النباشو (،)النشال العامة تسميه من على ينطبق هل المعنى هذا لكن

 ه،علي وجرأة فيه مهارة وزاد وصفه جمع فإنه السارق، صفة على زائدة صفة فيه )النشال(و

 حرز. من امملوكً  يأخذ ال كونه وهو السارق، عن اوصفً  نقص )النباش(و

 حكم،ال بتناوله أولى فهو وزاد، وصفه استوعب ألنه )السارق( بـ )النشال( ألحق فاالجتهاد

 يف النقص جعل من ومنهم (،)السارقبـ ألحقه من فمنهم )النباش( يف ءالفقها اختلف لكن

 الحد. بها يدرأ شبهة )السارق( عن وصفه

 جوهو من بوجه يتناوله اللفظ أن ظهر فإن والتأمل، بالنظر الخفاء إزالة بعد إال به ليعم ال

 حكمه. يأخذ لم وإال اللفظ، ذلك عليه دل ما حكم أخذ الداللة
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 املشكل [2]
كــــَ 478 ُي ِ    َأ ـــــــــ  خــــُ ح  ِم    ــــَ  الــــِ ِ . ُ َ  الــــ 

 
ـــــــ  ـ ـــــــع  ُ    ُ ـ ـــــــ   ـ َُ  ِ  ُ ـــــــَُ ـــــــالِ ـ ـــــــَ ـ ـ ـــــــ   َأر    ِ َبـ

ــــ479  ـــــ ـ ــــِ َُاُك . َ اِ    ــــاُرُض ال   َوالـ ــــَعـ ــــ  ـ  ح   َ ـ
 

ح  َوجــــَ   ا د قــــَ ِ هــــَ ــــــــــــــــــــــَح اج  ُ  َ ع  الــــُ  ح  ِإب  ــــَ
 

 به ميزيت بدليل إال المراد يعرف ال وجه على أشكاله يف بدخوله منه  المراد يشتبه لما اسم هو

 .األشكال سائر بين من

 چ چ ڃ ڃ) تعالى: بقوله له التمثيل تقدم كالذي المشترك، لفظال-1

 ريب ال المراد؟ فأيهما (،)الحيض و )الطهر( بين مشترك )القرء( وأن [.228]البقرة: (چ

 خارجية قرينة ىإل يحتاج بل بنفسه، المراد ويبين اإلشكال يرفع ال اآلية يف )قروء( لفظ نفس أن

 الفقهاء. اختالف موارد من كان ولذا واالجتهاد، النظر على تعتمد

 ک ک ک ڑ ڑ ژ) السجدة: سورة يف تعالى قوله الكتاب من ومثاله التعارض:-2

 سورة يف عزوجل قوله مع .[5]السجدة: ( ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 فهذا .[4]المعارج: (وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې) :المعارج

 العالم شأن وهذا توقف، من ومنهم باجتهاده، فقال الجواب تقحم من العلماء ومن مشكل،

 غيرها. ويف األحكام يف وارد وهو التعارض، ظاهره ما بين التوفيق عن العجز عند

 حسبب يطول الزمان أن والمعنى: القيامة، يوم الموضعين يف أنه اإلشكال: رفع يف األقوال فمن

 األعمال. بحسب آخرين على ويقصر قوم على فيطول فيه، الواقعة الشدائد

 :قال {سنة ألف خمسين مقداره كان يوم} عن عباس ابن رجل سأل قال: مليكة، أبي ابن وعن

 سألتك إنما فقال: ؟{سنة ألف خمسين مقداره كان} يوم ما فقال: فيه، له فقيل فاتهمه،
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 هللا كتاب يف أقول أن وأكره بهما، أعلم اهلل وعز، جل اهلل ذكرهما يومان هما فقال: لتخبرين،

 [.صحيح بسند 29/72 )تفسيره( يف جرير ابن ]أخرجه «أعلم ال بما

 وال عدوى ال» :قال--اهلل رسول إن قال: عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث السنة من ومثاله

 فيأتي الظباء، كأنها الرمل يف تكون إبلي بال فما اهلل، رسول يا أعرابي: فقال «هامة وال صفر

 يف--قوله مع .]ق[ «األول؟ أعدى فمن» فقال: فيجربها، بينها فيدخل األجرب البعير

 من فرارك المجذوم من وفر صفر، وال هامة وال طيرة وال ىعدو ال» اآلخر: هريرة أبي حديث

 [.خـ] «األسد

 أسباب فين فيه وليس بنفسه، اشيئً  شيء ييعد ال وأنه بقدر، شيء كل أن ولاأل الحديث داللة

 من اإلعداء سبب فيه وجد ما اتقاء على دل الثاين والحديث وجد، إذا المرض انتقال

 إال اإلعداء يقع ال كان وإن عليه، ويساعد المسبب وجود يهيئ السبب وجود إذ األمراض،

 هذه لأص مع امتناسقً  باتقائه األمر فجاء يقع، ال وقد يقع قد فإنه لذا عزوجل، اهلل بمشيئة

 فال بأرض به سمعتم إذا» الطاعون: يف--بقوله شبيه وهذا باألسباب، األخذ يف الشريعة

 .]ق[ «منه افرارً  تخرجوا فال بها وأنتم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا

 أحدهما. إهمال وعدم الدليلين إلعمال المحتمل التأويل من صورة وهذه

 على وفللوق وسعه يبذل أن المجتهد فعلى االجتهاد، هو النصوص يف اإلشكال إلزالة السبيل

 ولبأص أو والسنة الكتاب نصوص من أخرى بأدلة أو بالقرائن امستعينً  المقصود، المعنى

 عامة. شرعية
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 اجململ [3]
َح ال عَ ا اي  . رــــَ 480 اِن ِب ــــ  َ  ــــَ اَ  ِل    يِ  ــــَ  ــــَ

 
يِ   د ارِ  ـــــــــــــَ     رــِ   الــ  ــُ ــ  ـــــَ ِ   ـــــِ  َ  ـــــــــــَ ـــــِس

َُا ـــــَ 481  ةــَ الــ  اِ   ـــــِ جــ  ـــــَ ُ  اْلِ  شـــــــــــــَ   ِ . َورــَ  
 

  َُ ــــِ ِ  َلــــــــ )ال  ُِ    لسِ َوَ ــــ   ــــ  (ــــَعــــ ِ ِ ــــــــ   الــــش 
 482  ُ ُ ِب    ِ . َوُيش  ـــُ ـــ  الشـــــــــ   ف  ِ  َأن  َ قِ  

 
شَ   ِ  َو ـــــَ ـــــ  ا  ـــــِ َ اَ  رـــــَ  شـــــــــــــف  يـــــَ ـــــ    ـــــُ

ـــ483  ج  َي اْلِ  ُِس َِ . ِإن  ُ  ـــَ ـــل ِعـــ ِس   ـــل  َ ـــاُ  ِ ال 
 

ُ ا رــِ ـــــ  رُــ   ــَ  ـــــــــــ  ــ  ُيَ )ال ــ  ــِ   ال   ِْ ا (  كـــــَ ل  ــَ  ع
جــِ ـــــَ 484  اُ  ُأو  هـــــَ ــِ يع َواِ جــ   كـــــِ  ا. َوُرشـــــــــــ 

 
َُ ِإن  غَ   ــــَ       َ ا(اِن َلــــــــــــــــــَوا د ِ    ال  ــــَ  )الُِس 

 485  َ ـــا ـَل ِِ ـِ  ال  ـ ـ َُُ  َب ـ   ـ ا َ   ِخ ُ و  ـ   ـ ـ  . َوَج
 

   َ ـِ ـَ ا َح اِ ك  ــ   ـ ـ ــُ  ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ـ ـ ـ ـ ـ َ ـ ــاَجـــ د، َوال  َُ  ِل
 

  أجمله. الذي هو لكونه الشارع من إال البيان يكون وال به العمل عند للبيان احتاج ما

  المجمل. على يقبي المبيَّن أو ،المبين على يحمل المجمل قالوا: ولهذا

 المعنى ذلك وليس الزيادة، اللغة: يف الربا فإن .[275]البقرة: ( ڤ ڤ) تعالى: قوله مثاله:

 تىح مجماًل  كان الربا لفظ فإن ولذا الزيادة، وطلب لالسترباح إال شرع ما البيع ألن  امرادً 

 لم لبيانا هذا ولكن الستة، الربوية األموال بحديث السنة يف نفسه الشارع قبل من بيانه جاء

 ورد ما على اقياًس  الربا فيه يكون ما لبيان االجتهاد فوجب فيها، الربا يحصر لم ألنه  اوافيً  يكن

 الحديث. يف

 يف والنظر بالتأمل منه المراد يعرف قد المشكل فإن والمشكل، المجمل بين الفرق هو وهذا

 نالبيا وهذا الشارع. من إال نيمك ال فإنه المجمل بخالف ذلك، ونحو المصاحبة القرائن

 ال البيان ودرو بعدو المجمل. من أقوى يكون أن يشترط وال ،اإلشكال يزيل ما بكل يصح

 بالمجمل. يتمسك أن يصح

 بيان طلبوي منه، ابينً  كان بما فيعمل بعبه، يف ابينً  معناه بعض يف مجماًل  النص يكون قدو

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ) تعالى: كقوله سائره، يف اإلجمال
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 المكاسب من اإلنفاق وجوب يف واضح النص فهذا .[267]البقرة: (ں ں ڱ ڱ

 غيره. من بيانه فيطلب الواجب، مقدار بيان يف مجمل األرض، تخرجه ومما

 :اأيًب  المجمل ومن

 اهلل بين .[1]القارعة: (ڀ) تعالى: قوله يف )القارعة( كلفظ المبهم، الغريب اللفظ-1

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ) فقال: ذلك بعد منها مراده تعالى

 لم عزوجل بيانه ولوال .[4،3،2،1]القارعة: (ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ

 المعنى. هذا منها نفهم
 والزكاة الة)الص كلفظ لها، الشارع تفسير على منها المراد معرفة توقفي التي الشرعية األلفاظ-2

 وقوف غير من بها األمر ومجرد اللغوي، معناها غير بها أراد الشرع فإن (،والحج والصوم

 لمللع طريق وال صيغتها، بمجرد الشرع مراد على تدل ال فهي إجمال، منها المراد بيان على

 نفسه. الشرع ببيان إال بها

 .--الرسول ببيان إال به المراد يفهم لم القرآن، يف مجمل لفظ )الصالة( يقال: فلذا

-وقوله .[141]األنعام: ( ۇ ۇ ڭ ڭ )تعالى: قوله يف )الحق( لفظ ذلك ومن-3

-: «ويقيموا اهلل، رسول امحمًد  وأن اهلل، إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت 

 على وحسابهم بحقها إال وأموالهم دماءهم مني عصموا فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصالة،

  .البيان إلى فيحتاج الجنس، مجهول أو القدر مجهول لفظ فهذا .]ق[ .«اهلل

 يهف فاألصل لالجتهاد، فيه مجال وال الشرع، طريق عن إال المجمل من بالمراد العلم لتعذر

 من انتقل هفي شبهة ال مستوىف وجد فإن والسنة، الكتاب جهة من تفسيره يوجد حتى التوقف

 مع البيان بعض الشرع بينه وإن ،الداللة واضح ماأقس من المفسر وصف إلى المجمل وصف

 مجال. فيه لالجتهاد المشكل قسم من كان خفاء بقية
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 فيه، اإلجمال اراستمر يستحيل فإنه الفقه به ويتصل العملي التكليف به يثبت ما كل أن واعلم

 العلم فإن العلماء، أفراد بعض على معرفته تخفى قد كان وإن بينته، الشريعة تكون أن بد فال

 األمة. جميع على ىتخف ال منه المراد بحقيقة

 الموضح. والمبيَّن: والكشف. اإليباح اللغة: يف البيان

 .المبي ن وهو بالمجمل، المقصود أوضح الذي الدليل على البيان يطلق االصطالح: ويف

 أن يصح ال وبعدها المجمل. من أقوى يكون أن يشترط وال اإلشكال، يزيل ما بكل ويصح

 البيان. وجود بعد بالمجمل تمسكي  

 أما مبت يالت الثالثة يف ويكون والترك، والتنبيه واإلشارة والفعل الشارع من بالقول ويكون

 اإليمان الإ التكليف دائرة يف يدخل وال علمه،ب اهلل استأثر مما فهو-سيأتي الذي-المتشابه

  العلم. له يشترط وال به والتسليم

 هما: األخير، بالبيت متعلقتان مهمتان نقاعدتا وهنا

 :ائزج احلاجة وقت إىل اخلطاب قتو عن البيان تأخري األوىل: القاعدة

 :تهاأمثل من 

 بفعله االحقً  -- السالم عليه - جبريل بينه .[72]األنعام: (ۈ ۈ) تعالى: اهلل قول-1

ن ي " قال: --النبي أن عنهما، اهلل رضي عباس ابن فعن اليومين، يف  البيت عند جبريل َأمَّ

 هذا حمدم يا فقال: جبريل   إليَّ  التفت ثم قال: أن إلى الحديث، الظهر... بي فصلى مرتين 

 للبيان أخيرت ذلك ويف [.د :]صحيح «.الوقتين هذين بين فيما والوقت قبلك، من األنبياء وقت

 إلى الحـاجة وقت إلى بيانه تأخر ثم ،مجماًل  ورد بالصالة األمر ألن الخطاب  وقت عن

  الحديث. يف وضح ما على العمل،

 والمقادير المزكاة، األنواع حق يف مجماًل  ورد .[78]الحج: ( ائ ى )تعالى: قوله-2

 «.شاة شاة أربعين كل يف» :--بقوله مؤخًرا، أحكامها--النبي بين ثم إخراجها، الواجب
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 أوسق خمسة دون فيما ليس» وقوله: .]خ[ «.سائمتها يف الغنم صدقة يف» وقوله: [.د :]صحيح

 وقت عن للبيان تأخير ذلك كل ويف الزكاة، أحكام تفاصيل من ذلك ونحو .]ق[ «.صدقة

  الخطاب.

ر .[97عمران: ]آل (ۓ ے ے ھ ھ) تعالى: قوله-3 --النبي بفعله بينه حتى بيانه، أ خ 

 قتو عن للبيان تأخير ذلك ويف .]م[ «.مناسككم لتأخذوا» فقال: الحج، يف وقوله بفعله

  الخطاب.

 .[82]األنعام: (ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-4

 زع اهلل فأنزل نفسه؟ يظلم لم أينا وقالوا: ،--اهلل رسول أصحاب على ذلك شق نزل، عندما

 (ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ) وجل:

 لم يناأ قالوا: أنهم رواية يف ورد فإنه ولذا الشرك، وأنه بالظلم، المقصود لهم امبي نً  .[13]لقمان:

 إلى تسمعوا ألم الشرك، هو إنما تقولون كما ليس» :--رسول فقال: بظلم؟، إيمانه يلبس

 ة.الحاج وقت عن البيان تأخير جواز القصة ويف .]خ[ «.عظيم لظلم الشرك إن لقمان: قال ما
 :ممتنع العمل قتو عن البيان تأخري الثانية: القاعدة

 أمثلتها: من

 والمدينة، مكة بين التي الحياض عن سئل--النبي أن- عنه اهلل رضي- هريرة أبي عن ورد-1

 ولنا بطونها، يف حملت ما لها» :فقال ؟، منها الطهارة وعن مر،والح والكالب، السباع، تردها

 [.هق د، :]ضعيف .«طهور بقي ما

 لم--الرسول ألن الحياض  هذه يف الماء هذا بتنجس يحكم ال الحديث هذا على وبناء

 أخيرت يجز لم يختلف، الحكم كان فلو ذلك، عن سألوه إذ وبيان  حاجة وقت وهو يستفصل،

  .الحاجة وقت عن يتأخر ال البيان ألن البيان 

 العظيم ربي سبحان ركوعه: يف يقول كان --اهلل رسول أن» عنه: اهلل رضي فةحذي روى-2

 فوق إال رحمة بآية مر وما ،اثالثً  وبحمده األعلى ربي سبحان سجوده ويف ،اثالثً  وبحمده
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 والحديث .[ع ]صحيح: ....«وتعوذ عندها وقف إال عذاب بآية وال الرحمة، اهلل فسأل عندها

 حديث :بداللة بواجب  وليس سنة وأنه والسجود، الركوع يف التسبيح هذا مشروعية على يدل

 علمه أنه مع األذكار، هذه يعلمه ولم الصالة، واجبات علمه--النبي فإن صالته المسيء

 نع البيان تأخير ألن إياها  لعلمه واجبة األذكار هذه كانت فلو والقراءة، اإلحرام تكبيرات

 يجوز. ال الحاجة وقت
 ألنيس: قال--النبي ألن الواحدة  المرة فيه يكفي بل العدد، فيه يشترط ال بالزنا اإلقرار-3

 رواية ويف .]ق[ «.فرجمها فاعترفت فارجمها، اعترفت فإن هذا، امرأة إلى أنيس يا واغد»

  .«فرجمت--اهلل رسول بها فأمر فاعترفت،» :لمسلم

 فيه: -- قوله ألن واحدة  مرة به باالعتراف يثبت الزنا أن يف الداللة ظاهر الحديث فهذا

 فيه دب ال االعتراف كان ولو واحدة، مرة باالعتراف االكتفاء يف ظاهر «فارجمها اعترفت فإن»

 أن عرفنا ذلك، يقل لم فلما فارجمها، مرات أربع اعترفت فإن :--له لقال مرات، أربع من

  الحاجة. وقت عن البيان تأخير يجوز ال إذ تكفي  الواحدة المرة

 أن ورد لما وذلك زوجها، عنها مات إذا اإلحداد عليها يجب الصغيرة أن إلى الجمهور ذهب-4

 فقال أفتكحلها؟ عينها، فاشتكت زوجها، عنها تويف لها بنت عن امرأة، سألته--النبي

 كان ولو سنها، عن يسأل ولم .]ق[ «.ال» يقول: ذلك كل ،اثالثً  أو مرتين «ال» :--النبي

 عن أخريت ال البيان ألن الحكم  يبين حتى سنها، عن لسأل والكبر بالصغر يختلف الحكم

  الحاجة. وقت

 صلوا الماء فقدوا حينما--اهلل رسول أصحاب ألن الصالة  عليه تجب الطهورين فاقد-5

-النبي لهم لبينها واجبة اإلعادة كانت ولو باإلعادة،--يأمرهم ولم ذلك، وجوب معتقدين

-  الشرعي. الخطاب تبمنه بما العمل إلى الحاجة وقت عن البيان تأخير يجوز ال إذ 
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 املتشابه [4]
ا 486 ِع   ـــــِ . رـــــَ  ِ  ُ  ّ َثَُ   ِ  َوَ  اِــــــــــ  ـــــَ  

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــِ    ِرَلُ  ِر  ُيَ )اِــــ  َي َأن  ِــــَ  َ  ( َ ُ ح 

ـــــــــ َ 487  ـــــــــُ َ بِ الُ . َرـ ـــــــــ   ـ َض ـ  اُل ال َشتِ  َ  ِس
 

ِر   ـــــ   ـــــ   َوُرـ ـ ـــــ   ـــــِ ـ ـ ـــــ   ـــــ  َكـ ــــــ ــــــ َضـ ـــــُِس   ا َرَ  الـ
 

 عزوجل اهلل واستأثر تبينه، قرائن ثمة وليس منه، المراد على صيغته تدل ال الذي اللفظ هو

 حقيقته. بعلم

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) قال: كما ،مالمحك قابلي وهو

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 أم المحكم فجعل .[7عمران: ]آل ( ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 يهف فجاء المتشابه أما التكليف، عليه يقوم الذي وهو وأكثره، معظمه :الشيء وأم الكتاب،

 أكثره ونيك أن ألجله، القرآن تعالى اهلل أنزل ما مع المتناسب هو وهذا التقليل، على يدل بلفظ

 القرآن وصف معنى وهذا اآلخر، علمه فرد على منه خفي ما إشكال، وال فيه لبس ال اواضًح 

 تعالى اهلل أن على دلت اآلية إن ثم واالستقامة، الحياة وماء والبياء والنور والتبيان بالهداية

 ،{ربنا عند من كل به آمنا} يقولون: بل العلماء، حتى حقيقته يدرك ال المتشابه، بعلم استأثر

 عبادال يكلف أن يمكن ال تعالى اهلل ألن لألمة، التشريع به يراد أن اجزمً  امتنع كذلك كان وما

 الدين. لمعرفة المفزع هم الذين والعلم الذكر أهل من خاصتهم معناه يدرك ال ما

 ڳ) :--اهلل رسول تال قالت: عنها اهلل رضي عائشة حديث المتشابه عن السنة يف ورد ومما

 رأيتم إذا» :--اهلل رسول قال قالت: آخرها إلى اآلية .[7عمران: ]آل (ڱ ڱ ڳ ڳ

  .]ق[ «فاحذروهم اهلل سمى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين
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 لناسا اختلف وقد بكثرة، والسنة الكتاب يف واردة وهي عزوجل، اهلل صفات نصوص مثاله:و

 حقال أن مع ... وتفسيق وتكفير شديدة، وخصومات فرق، وظهرت ،اكبيرً  ااختالفً  فيها

 واضح.

 لعدم نزل ونوع المحكم، وهو به والعمل التباعه نزل نوع ،نوعان الوحي أن تعلم هنا ومن 

 لمتشابه،ا وهو ،فيه الخوض وعدم ،اتباعه وعدم ،وكيفيته كنهه عن حثالب عدمو ،فيه التنقيب

 الكالم وأهل والماتريدية واألشاعرة المعتزلة من المتكلمين انحراف وقع المزلق هذا ومن

 الباللو الزيغ فأورثهم واتبعوه فيه، ونقبوا المتشابه يف خاضوا حيث  اعمومً  والفلسفة

 يف تقرأ نكإ حتى القالو والقيل الرجال وآراء بالكالم كتبهم فمألوا الوحي، عن االنحرافو

 وقال فالن قال تجد وإنما ل،الرسو قال وال اهلل قال تجد ال آلخرها أولها من العقدية متونهم

جد وإن ،عالن  اليونان، بعلوم القرآن عن ااستبدلوو االعتماد، ال االعتباد باب من فهو و 

 يكد الطالب وجعلوا الرحمن، من اآلتي الوحي على احاكمً  االنسان، عقل أنتجه ما وجعلوا

 هو وما ،الوحي إلى ليصل يكملها حتى المبنية، العلوم هذه إلدراك طويلة سنين بعقله

 صرفل الشيطان، أساليب من وهذا والعمل، التعلم ال التبرك باب من فهو وصل وإن بواصل،

 الوايف واألزمان، العصور مدى على المبين الواضح الوحي المنان، الخالق وحي عن الناس

  الديان. للواحد قيامهم إلى البشرية تبحاجا

 وليس القرآن، سور بعض أوائل يف المقطعة الحروف هو )المتشابه( أن زعم من الناس ومن 

 فائدة، غير من فيها العلماء بعض وخاض معناها، يدرك لم وأنها خاصة ذلك، يمنع ما هناك

 طوائف فيه لليب ذلك تتبع ولم ،افرقً  المقطعة الحروف يف تتفرق لم األمة أن ايقينً  نعلم ولكنا

 وله:ق من المقطعة الحروف فأين ببعبها، الكتاب لنصوص ضرب بها يقع ولم الخلق، من

 هي وأين .[7عمران: ]آل (ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ)

 ؟--اهلل رسول تحذير من
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 ۀ ) :تعالى قال كما تحريف، وال تعطيل وال تكييف، وال تشبيه غير من ورد كما به اإليمان

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 [.8 ـ7 عمران: ]آل ( ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 سئل عندما مالك اإلمام بعبارة هنا ونذكر عنه، تكلمنا قدو )استوى( ذكرنا: الذي والمثال

 عنه والسؤال واجب، به واإليمان معقول، غير والكيف مجهول، غير )االستواء فقال: عنها

-مةالقس باب من به أتي ولكن الكالم علم من وإنما األصول علم من ليس المتشابهف .بدعة(

 ذلك. على التنبيه مع السبب لهذا النظم يف أبقيته وقد المحكم، ليقابل-قلنا كما
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 املعىن على اللفظ داللة طرق حيث من :ارابع

 ارة،اإلش وداللة العبارة، داللة طرق: خمس إلى المعنى على داللته طرق جهة من اللفظ ينقسم

 المخالفة. وداللة االقتباء، وداللة الموافقة، وداللة

 كاآلتي: واحدة، كل عن ونتكلم

 العبارة داللة [1]
ُ َها َرا .488 فِ ـــــ َ  ِر    َ ه  َة د      ُِ   ـــــبُ  ِ   

 
اَرْعَ  هــــُ   ِ   ــــِ    َ   بــــِ ـــــَ ــــ  ــــُ ف   ال ــــِ ــــَ  ِــــ   ــــَ   

 

 صيغته. نفس من فهمه المتبادر المعنى على اللفظ داللة

 لةدال وهو (الصريح )المنطوق المتكلمين عند تسمىو (.للنص الحريف )المعنى ويسمى

.التبمن أم المطابقة بطريق المعنى ذلك أكان سواء له وضع ما على اللفظ
(1)

 

 له سيق سواء الكالم، ألجله سيق ما على داللة وهي بحث، وال نظر بال صريحة داللتهاو

 يف سرالو والسنة، الكتاب نصوص عبارات من مستفادة الشريعة أحكام رأكثو .اتبعً  أو أصالة

 لفللمك امدركً  امفهومً  كان إذا إال ذلك يتهيأ وال ،امتبعً  اقانونً  يكون أن أراد تعالى اهلل أن ذلك

 :تعالى قوله أمرها: لسهولة اواحًد  مثااًل  ونبرب الخطاب. صيغة بنفس منه المراد على دااًل 

 النص فعبارة .[3]النساء: (ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ )

 هي: ثالثة أحكام على بلفظها دلت

                                 
 (داللة اللفظ على المعنى عند المتكلمين تنقسم إلى ثالثة أقسام: هي:1)

 داللة مطابقة: وهي داللة اللفظ على جميع معناه، كداللة إنسان على الحيوان الناطق، فإنها دالة على كل المعنى الذي وضعت له.-أ

لة اللفظ على جزء من معناه، كداللة إنسان على الحيوان مطلًقا، فإنها مقصورة على بعض أفراد المعنى المراد داللة تبمن: وهي دال -ب 

 منها. وهاتان منطوق صريح.

 هتداللة التزام: وهي داللة اللفظ ال على معناه المراد منه لغة، ولكن على الزم معناه، مثل داللة كلمة إنسان على قابليته للعلم وقابلي -ت

 .واإليماء واالقتباء داللة اإلشارةللنطق وغيرها. وهذه منطوق غير صريح وتشمل 
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 النكاح. ةحإبا-1

 أقصى. كحد بأربع الزوجات تعدد تحديد-2

 الجور. خوف عند واحدة على قتصاراال-3

 .الخطاب لفهم اجتهاد إلى تحتاج وال فيها، تختلف ال والفهوم ،ةحج العبارة داللة حكمها:

 وال حد،أل امذهبً  ليس منها يستفاد ما ولهذا المجتهد  مع البسي  العربي فهمها يف ويستوي

 الشارع. إلى إال نسبته يجوز

 .التبمنو المطابقة داللة المناطقة عند وتشمل
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 اإلشارة داللة [2] 
رـــــَ  َأو   .489 ل  َ َأو  لَ        ا      ِ لَ      ع  رَ   ِإ

 
هـــ   اَرْع،ِإ ـــــــــــــَ    ل  ُق ــــــــــــِ  ح  قـــــَ  ُع َأرـــ   لُ َوالـــ  ـــَ

 

 يحبصر ال اللفظ عليه دل ما هو: أو ،لبيانه الكالم يسق لم الذي الكالم من الالزم المعنى هي

 ووضعه. صيغته

 أمثلتها: من

 تدل اآلية هذه قالوا: .[8]الحشر: (ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ) تعالى: قوله-1

 مسماه اهلل ألن يملكونها  المسلمين أموال على استولوا إذا الكفار أن على اإلشارة بطريق

 الكفار. أيدي تحت أموالهم أن مع فقراء

 ڤ ) قال: حتى .[187]البقرة: ( پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-2

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 يل،الل من وقت أي يف الصيام ليلة يف الزوجة إتيان إباحة النص: عبارة .[187]البقرة: (ڇ

 يجامع أن له من أن وذلك الصوم، يف لها أثر ال الجنابة أن النص: وإشارة الفجر، ظهور إلى

 لها. أثر ال الجنابة أن اإلباحة فالزم ا،جنبً  يصبح قد فإنه الليل من لحظة آخر يف ولو

 سؤال وجوب النص: عبارة .[43]النحل: (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ)تعالى: قوله-3

 أهل سؤال يمكن ال إذ سألوا،لي   ذكر أهل إيجاد وجوب واإلشارة: العلم، عدم عند الذكر أهل

 لهم. وجود ال ذكر  

 ڇ ڇ) عزوجل: قوله مع .[15]األحقاف: ( ٺ ٺ ڀ ڀ )تعالى: قوله-4

 أشهر. ستة الحمل مدة أقل أن إلى أشار .[14]لقمان: (ڇ
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 النفقة وجوب العبارة: داللة .[233]البقرة: (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ) تعالى: قوله-5

 {له} ه:بقول إليه لنسبته كذلك عليه االبن نفقة وجوب اإلشارة: وداللة األب، على للوالدات

 النفقة. هذه وجوب يف أحد يشاركه فال النسبة يف أحد يشاركه ال كما فهو
 استنبطه ما ذلك ومن بةالصحا إجماع وعليه الجملة حيث من حجة اإلشارة داللة قاعدتها:

 منها:و الصحابة، بقية ذلك على وأقره أشهر ستة الحمل أقل أنَّ  من-عنه اهلل رضي-علي اإلمام

 ڄ ڄ ڄ ڦ)تعالى: قوله من فهموا- عليهم اهلل رضوان- الصحابة بعض أن

 وسألهم-عنه اهلل رضي-عمر جمعهم عندما ،--اهلل رسول يَ نعْ  .[1]النصر: (ڄ

 وهو ،--اهلل رسول إلينا ْت عَ نَ  إنها واهلل، ال" عباس: ابن فقال متعددة، بأجوبة فأجابوا عنها،

 جاء والسالم الصالة عليه أنه أي: .]خ[ ."تعلم ما إال منها أعلم ما" عمر: فقال ."أظهرنا بين

 أدى قد يكون وعليه .اأفواًج  الدين يف والدخول والفتح النصر بمجيء تمت وقد لمهمة،

 غاية يف الزم معنى وهو عمله، جزاء ليلقى ربه، لمالقاة يتأهب أن فعليه الرسالة، وبلغ األمانة

 وأب سأله عندما-عنه اهلل رضي- علي لقول بيان وهو ،اإجماعً  فكان أحد  ينكره ولم الدقة،

 مفه أو اهلل، كتاب إال ال،» قال: كتاب؟ عندكم هل طالب: أبي بن لعلي قلت قال: جحيفة،

 .]خ[ ...«.مسلم رجل أعطيه

 ،أملوت ببحث إال يدرك ال وقد ،اظاهرً  يكون قد )اإلشارة(و )العبارة( بين التالزم أن ويالحظ:

 داللة لمث على ينطبق (للمتأخر المتقدم ترك كم) السائر: والمثل لالجتهاد، رحب ميدان وهنا

 احدةو درجة يف ليسوا اإذً  الناسف الفهوم  قسم األرزاق قسم فكما ،اهلل بيد واألفهام اإلشارة،

 لىع بناءً  بينهم فيما المجتهدون ويتفاوت العامي، عن المجتهد يتميز هنا ومن الفهم  يف

 الشافعي وقصة أخرى، جهة من والفهم اإلدراك وقوة جهة، من اآللة علوم من تمكنهم

مير أبا يا» حديث: مع مشهورة  [.ق] «.الن َغير فعل ما ع 
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 ضمن منببطة وإنما عواهنها على مرسلة ليست فهي للفهوم مفتوحة القبية أن دام وما

 ف،تخل بها يأخذ لم ومن ،اإلشارة داللة استنباط إلى اهلل بأمر وصل بها أخذ َمن-عادةً -قواعد

حه َمن إلى ال األول، صاحبه إلى المسَتنَب    القول ي نَسب   وهنا  المتأخرين. من اختاره أو رجَّ

 برنامج بمثابة تكون ذلك، على المساعدة القواعد من مجموعة أجمع أن اجاهًد  حاولت وقد

 نب يست اهلل، لحكمة متروك المجال هذا ألن نحصيها  أن ال اإلشارات إلى للتوصل تدريبي

 مكان لكل صالحة الشريعة هذه وتبقى بأغراضهم، يفي ما النصوص من عصر كل علماء

 القواعد: هذه وإليك وزمان،
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 اإلشارة داللة استنباط يف قواعد فرع:

490.    َ ِ   يُ ا    َ ـــا   ـــالـــ    َلـــانَ  ِإن   َت ُ     ِ اِ 
 

ــــــ َ      ُ ِ،  .............................. ــــــ د
 

 يف تحتاج فإنها الناقصة الجمل أما معناها، أداء يف غيرها عن اكتفاؤها أي الجملة: لاستقال

 ضرورة من أو عليها عطف مما أو سياقها من ي ستقى فيها  يبمر كالم إلى معناها إكمال

 .اشرعً  أو عقاًل  الكالم تصحيح

 كالم فيه يشاركه وال بحكمه، وينفرد بنفسه، يستقل أن كالم كل يف األصل أن القاعدة: وتقرر

 لهاجع يعني بعض على بعبها المعطوف أو المتجاورة الجمل بين الشركة إثبات ألن آخر،

 الجملة تقتبيها التي البرورة عند إال إليه يصار فال الحقيقة، خالف وهو ،اواحًد  اكالمً 

 ىعل التامة الجملة عطف يف معدومة البرورة هذه كانت ولما الخبر، إلى المفتقرة الناقصة

 واحدة لك جملتان، فيه "عمرو وذهب زيد جاءين" :مثاًل  ئلالقا فقول الشركة  تثبت لم مثلها

 .معنى من تؤديه فيما األخرى عن مستقلة منهما

 ذلك: أمثلة ومن

 جملة فهو .[75]يوسف: (ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ) يوسف: سورة يف تعالى قوله-1

 وكل مستقلة، جملة هو (ک ک) قوله: فإن وكذلك وخبر، مبتدأ من قائمة مستقلة

 رقبةل المسروق استحقاق عن إخبار فيها فاألولى بحياله  معنى تؤدي الجملتين من واحدة

 عن إخبار األولى فالجملة  وحكمنا شرعنا يف جزاؤه هذا أن إخبار فيها والثانية السارق،

 .الحكم عن إخبار والثانية عليه، المحكوم

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) قوله: إلى (ٿ ٺ ٺ ٺ)تعالى: قوله-2

 - اآلية من األخير الشطر .[39،38]المائدة: (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 منه تثناءً اس وجعله قبله، بما ربطه يصح وال بنفسه، ومنفرد مستقل كالم هو - {َتاَب... َفَمنْ }
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 هذا نع يحاد وال االستقالل، الجمل يف األصل ألن بالتوبة، السارق عن السرقة حد بإسقاط

 السرقة يف عامة تاب من على تعالى اهلل توبة ألن تقدم، ما على عنها دليل وال بدليل، إال األصل

 .منه الدليل خصه ما إال وغيرها

 ڱ) تعالى: بقوله منهم استدالاًل  الصبي مال يف واجبة غير الزكاة أن إلى الحنفية ذهب-3

 األولى على الثانية الجملة عطف أن باآلية استداللهم ووجه .[43]البقرة: (ں ڱ ڱ

 خاطبم غير اأيًب  كان بالصالة مخاطب غير الصبي كان ولما حكمها، يف مشاركتها يقتبي

 األصل هذا عن يحاد وال االستقالل، التامة الجمل يف األصل بأن ذلك عن وأجيب بالزكاة،

 عن روالتعبي معناها أداء يف بنفسها مستقلة تامة جملة هي {الزكاة وآتوا} وجملة بدليل، إال

 مفعد الصالة أما بإخراجها، وليه عنه وينوب بالزكاة مخاطب الصبي أن على يدل مما حكمها،

 عن وعةموض البدنية العبادات أن ومعلوم بدنية، عبادة كونها بسبب كان بها الصبي تكليف

 الصبي.

490.................................... 
 

اُ  الــــ   ..........  ُي ِإبــــ  ـــــَ َ ـــــــــــــ  َت   َوا    شــــَ
 
 

 وضده الحمل  هذا قبل معلومة تكن لم وفائدة معنى يفيد ما على اللفظ حمل هو: اإلعمال

 .واإلبطال اإللغاء  وهو: اإلهمال

 يف كانو متعددة معاين أو معنيين احتمل إذا التشريع مقام يف الصادر اللفظ أن القاعدة: وتقرر

 ويف الشرعي  والحكم العملي، األثر ترتب حيث من الشرعي للدليل إعمال بأحدها األخذ

 رعيالش الدليل حمل األصل فإن عليه عملية ثمرة ترتب وعدم للدليل، إبطال باآلخر األخذ

ي الذي المعنى على   ذلك: مظاهر ومن إعماله  يقتب 

 همالإ فيه الحقيقي المعنى تجاوز ألن المجاز  مقابلة يف الحقيقة على الشرعي النص حمل-1

  أصالة. اللفظ له وضع لما
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 شرعية ائدةف تحصيل إلى يؤدي ألنه اللغوية  الحقيقة مقابلة يف الشرعية الحقيقة على حمله-2

  جديدة.

 للدليل إعمال ذلك ويف جديد لمعنى إنشاء التأسيس ألن التأكيد  مقابلة يف التأسيس على حمله-3

 الشرعي.

 القرينة  على التوقف غايته بل فيه  إلغاء ال االشتراك ألن النسخ  مقابلة يف االشتراك على حمله-4

  ويلغيه. المنسوخ الحكم يبطل فإنه النسخ  بخالف

 إلغاء ذلك ويف عنه، المنقول المعنى إلغاء يستلزم النقل ألن النقل  مقابلة يف المجاز على حمله-5

 اللفظ. من المستفادة المعاين ألحد

  الخصوص. يثبت حتى العموم وعلى يقي ده  ما يرد حتى اإلطالق على حمله-6
 القاعدة: تطبيقات من

 عائشة، يا» يوم ذات :--اهلل رسول لي قال قالت: عنها، اهلل رضي المؤمنين أم عائشة عن-1

 لفاخت .]م[ .«صائم فإين» قال: شيء عندنا ما اهلل، رسول يا فقلت: قالت: «شيء؟ عندكم هل

 الحقيقة وأ الشرعية الحقيقة به المقصود هل "صائم إًذا إين" قوله: يف بالصوم المراد يف العلماء

ح ومما اللغوية؟  فظل حمل أن الشرعية: الحقيقة هنا المقصود بأن القائلون إليه ذهب ما ي رج 

 ةصح وهو جديًدا شرعيًّا حكًما ينشئ ألنه للدليل  إعمال فيه الشرعي المعنى على )صائم(

  الفائدة. هذه من يخلو الذي اللغوي المعنى على حمله بخالف النهار  من بنية الصوم

 (ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ) تعالى: قوله-2

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى)تعالى: وقال .[15]األنفال:

 ر،والكفا المسلمون التقى إذا أنه على الكريمتان اآليتان دلَّت .[45]األنفال: (ۈئ ۆئ

كي وقد الفرار. وحرم الثبات المسلمين على وجب  يوم كان هذا أن والبحاك الحسن عن ح 
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 يدتقي يجوز وال مطلق، اآلية يف األمر بأن ذلك: عن وأجيب غيرها  يف يجب وال خاصة بدر

  اإلهمال. ال اإلعمال األدلة يف األصل ألن بدليل  إال المطلق

-وقوله .[حم :]صحيح «.بـاطل فنكاحها وليها إذن بغير نفسها نكحت امرأة أيما» :--قوله-3

-: «وقوله .[حم :]صحيح ،«بولي إال نكاح ال-: «صحيح:] «.نفَسها المرأة   تزوج وال 

 أجازواف الحرة الحنفية أخرج لكن واإلماء، الحرائر يف النساء كل يف عامة النصوص فهذه جه[.

 يصتخص هذا وقالوا: الحنفية، إليه ذهب ما ضعفوا قد والجمهور ولي، بغير نفسها تزويج لها

 عمومه على إبقاؤه يجب والعام ،امخصًص  يصح دليل معهم ليس الحنفية ألن دليل  بال للعام

 عمل عمومه على األحاديث هذه يف العام إبقاء ويف صريح  صحيح بدليل إال يخص وال

  اإلهمال. ال اإلعمال األدلة يف واألصل بالدليل 

 إعمااًل  ذلك يف ألن يتبادا  لم ما معنييه على حمله وجب القرائن عن تجرد إذا المشترك-4

ل لو ألنه الشرعي  للدليل م  ح، بال ترجيحا لكان قرينة بال المعنيين أحد على ح   لم لوو مرج 

 ليس ما تبع ال» :--قوله يف )عندك( لفظة ذلك ومثال للنص. تعطياًل  لكان عليهما يحمل

لك. الحبور، بين لفظي مشترك فهي [.د :]صحيح «.عندك  اد:المر يكون أن فيحتمل والم 

 وإن عقدال مكان يف حاضًرا ليس ما تبع ال المراد يكون أن يحتمل كما ملكك، يف ليس ما تبع ال

 من المشتري يتمكن حتى التعاقد عند السلعة حبور ضرورة إلى إشارةً  ملكك، يف كان

 يف لاألص ألن كليهما  المعنيين على الحديث يف «عندك» لفظة الشافعي   حمل وقد معاينتها.

  اإلهمال. ال اإلعمال األدلة

َل     ــــــــــــُ ُ  ـــَ  ِـــــــــِ  .491 حِ   كِ  ـــ  ال ِر َ  َأو    ـــ 
 

 ........................................ 
 

 اتفادً مس يكن لم اجديًد  معنى يفيد أن بعبه احتمل إن والسنة الكتاب من الشارع خطاب أن أي

ًرا يكون أن وبين ذكره، قبل  من أولى جديد   معنًى إفادة على حمله كان عليه، سابق   لمعنًى مقر 

  دليل.ب إال ذكره سبق ما توكيد إفادة إلى الكالم يصرف وال السابق، المعنى تأكيد على َحْمل ه  
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 :القاعدة تطبيقات من

 انقطاع األولى: فالطهارة .[222]البقرة: (ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ)تعالى: قوله-1

 ألنه ولى أ واألخير بالغسل. تفسيرها ويحتمل بذلك، تفسيرها يحتمل والثانية: الحيض 

  التأكيد. من أولى والتأسيس تأسيس،

 تحتمل )وأطيب( فجملة [.ت :]صحيح «.وأطيب أطهر، فإنه البياض الَبسوا» :--قوله-2

 أطهر. لكونه أطيب الثياب من األبيض أن ومعناه: قبلها  لما تأكيد أنها :األول معنيين:

 حسبب أطيب يكون الثياب من األبيض أن وهو: جديد  لمعنى تأسيس أنها الثاين: والمعنى

 بة.الطي األخالق وسائر الكبر، وعدم التواضع، على لداللته أو الشرع، بحسب أو الطبع،

  التأكيد. من أولى التأسيس ألن أولى  الثاين المعنى على وحملها

م وأفطر، صم» :عمرو بن اهلل لعبد--قوله-3  لعينك وإن ،احقً  عليك لجسدك فإن وَنم  وق 

 لذاتك. وقيل: لباصرتك، أي: «.لعينك... وإن» :--قوله تفسير يف قيل .]ق[ «.احقً  عليك

د حين يف جديًدا، معنى يؤسس ألنه أرجح  واألول -ولهق يف السابق المعنى على الثاين يؤك 

-: «التأكيد. من أولى والتأسيس  ...«لجسدك فإن  

491.................................. 
 

ـــــِ ع    ـ ـــــ     َوال  ــــــ ِ  َوالـ ـــــُحو  ــــــ ـ ُُ ـــــ ـ ـــــُيَ ِل   ـــــحِ ـ ـ ـــــِح    ـ
َواِ  اِـــــــــ. َوِل 492   ...............، ِ    ع ح 

 
 ......................................... 

 
 فالبرب "اسعًد  محمد   ضرب" :مثاًل  ،التجددو الحدوث على تدل الفعلية الجملة أن أي 

 تجددوي انقطاعه ثم الشيء حدوث على تدل الفعلية فالجملة فعلية، جملة ألنه ىوانته وقع

 ال "كريم سعد" أقول: فعندما والدوام. الثبوت على تدل فهي: اإلسمية الجملة أما ذلك. بعد

 "ريمك سعد :قلت دمت ما ال، بخيل إلى يتحول قد اوغًد  فق  الليلة كريم أنه تفهموا أن أريد

الزم له، ثابت الوصف هذا فإن اإلسمية بالجملة عبرت ستقر له، م   عليه. م 
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 الصالة عليه- معه الرسالة ال، ساعة؟ دون ساعة يف رسول هو هل اهلل[ رسول ]محمد

-لوج عز اهلل بإذن- الحوض على نلقاه حتى ادائمً  اهلل رسول فهو ربه لقي حتى-والسالم

  اإلسمية. الجملة داللة وهذا

 القاعدة: تطبيقات من

 فالتساؤل .[3،2،1]النبأ: ( ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ) تعالى: قوله -1

 سيكون هل ونيتساءل فهم يسألون أسبوع وبعد يسألون المساء ويف يسألون الصباح يف يتجدد

 البعث يف اختالفهم لكن واألخرى الفينة بين لهم يتجدد فالتساؤل بعث يكون لن أو بعث

ي} :قال ثم فعلية بجملة جاء {َيَتَساَءل ونَ  َعمَّ } :قال ولذلك وثابت ودائم مستقر مْ  الَّذ   ف يه   ه 

ونَ  ْخَتل ف   .ودائم باق   االختالف ألن اسمية بجملة اءج {م 

 سالم العلماء: قال .[25]الذاريات: ( ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ) تعالى: قوله-2

 راهيمإب يا عليك ن سل م) أي )َساَلًما( قالوا المالئكة ألن لماذا؟ المالئكة، سالم من أبلغ إبراهيم

 )َساَلم   قال إبراهيم أما-يتجدد- أخرى بعد مرة سالمنا يأتي يعني فعلية جملة هذه (اسالمً 

)   معكم. مستقر عليكم ثابت السالم يعني َقْوم 
 إال يديه يرفع فلم فصلى قال:--اهلل رسول صالة بكم أصلي أال» مسعود: بن اهلل عبد قال-3

ي   حجر بن َوائ ل   وحديث .[د :صحيح] «مرة
ه  » :اْلَحْبَرم  ول   َمعَ  َصلَّى َأنَّ  َيْرَفع   َفَرآه   اهلل ، َرس 

 رسول صالة» األول: الحديث يف فقوله [.ط :]صحيح «.َرَفعَ  َوإ َذا َرَكَع، َوإ َذا َكبََّر، إ َذا َيَدْيه  

 الحنفية. به وأخذت عليها  اومستمرً  اثابتً  كان التي الصالة أي والدوام، الثبوت على يدل «اهلل
-- فعله وأن حدث أي والحدوث، التجدد على يدل «َيَدْيه   َيْرَفع   َفَرآه  » الثاين: والحديث

ي َما» النخعي: إبراهيم قال ولهذا ليه ع امداومً  يكن لم لكنه ه   َأْدر  يَّ  َيرَ  َلمْ  َلَعلَّ
 ي َصل ي--النَّب 

ظَ  اْلَيْومَ  َذل َك  إ ال ، َهَذا َفَحف  نْه 
ود   اْبن   َيْحَفْظه   َوَلمْ  م  ْعت ه   َما َوَأْصَحاب ه   َمْسع 

نْ  َسم  مْ  َأَحد   م  ْنه 
 «.م 

 [.ط]

 



 

 465 

 

يُ  َأو   ........... .492 ُــــــــــــــــَ ـــــــُ     
 

،ــ َ ـِل     ُِ ـ َ  ـ   ـع  ـرَ  ِح،ـ   ـلِ    ـ   َوالـ ُ   يُ ـ ُ ــش 
وع   منفصل ضمير هو الفصل: ضمير ْؤَتى مرف   مبتدأ أصله ام أو والخبر، المبتدأ بين فاصاًل  به ي 

 .وتوكيده اإل سناد تقويةل  وخبر

 أغراض: لثالثة به ويؤتى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ) تعالى: كقوله قرائنبال لكذ ويفيد ،صرقلا-1

 (ې ې ۉ) تعالى: قوله ومنه .[104]التوبة: (ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 (ۈ ۈ ۆ ۆ) وقوله: .[3]الكوثر: (ک ک ک ک) وقوله: .[9]الشورى:

  .[173]الصافات:
ص   الجملة يف كان إذا وذلك ،قصرال كيدوت-2 َخص   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) تعالى: كقوله آخر، م 

 لالفص ضمير وجاء اإل سناد، طريف تعريف من مستفاد حصرفال .[58]الذاريات: (ژ ڈ

 له. امؤّكًد 
 موجود. العلماء من غيره يكون عندما وذلك ،"عالم   هو زيد" نحو: الكمال، معنى إرادة-3

ارــِ     ــِ    َت ُ َواِ خــ  ِــ  .493 ـــــــــــــَ َِ  َ     ا  
 

عـــــَ      ـــِ  َت د اخـــ  ـــِ   بـــَ ـــَ    ت  طـــَ  ا ـــِ   الـــ  ـــَ
 

 لتيا ومصالحها وعللها األشياء بمعاين تتعلق إنما الشرعية األحكام أن العلماء عند المقرر من

 .وأشكالها وصورها بأسمائها ال عليها، تترتب

 هاومسميات معانيها يف اختالفها على أمارة أسمائها يف األشياء اختالف أن :القاعدة قرروت

 المعنى يف االختالف لوال إذ بها، تناط التي الشرعية أحكامها يف اختالفها َثم ومن وحقائقها،

  مستقل. خاص اسم له أفرد لما اسم كل يتبمنه الذي والمسمى
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  القاعدة: تطبيقات من

 (ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) تعالى: قوله يف وردت التي المعلومات األيام أن-1

 ٻ ٻ) تعالى: قوله يف وردت التي المعدودات األيام نفسها هي ليست .[28 ]الحج:

 الحجة، ذي من األولى العشر أيام هي المعلومات فاأليام .[203]البقرة: ( پ ٻ ٻ

 خولف فلما المسميات، اختالف على يدل األسماء اختالف ألن التشريق أيام والمعدودات

  المسمى. يف اختالفهما على دلَّ  االسم يف والمعدودات المعلومات بين

 دملع عنده الحد يوجب ال الذكر أو األنثى يف الدبر يف الوطء أن من حنيفة أبو إليه ذهب ما-2

 سمىي ال الفعل وهذا المرأة، قبل يف للوطء اسم الزنا إن حيث .ازنً  يكن فلم القبل يف الوطء

  .المعنى يف االختالف على هذا دل االسم يف اختلفا فلما ،ازنً 
 على قدع مجرد وليس العمل، فيه شرط الذمة يف مبيع على عقد أنه االستصناع عقد حقيقة أن-3

 اعً استصنا يسمى العقد وهذا ،اسلمً  يسمى الذمة يف مبيع على العقد ألن الذمة، يف مبيع

  األصل. يف المعاين اختالف دليل األسامي واختالف

 ضم هوو البم عن تنبئ الكفالة ألن الفقهاء عامة قول يف األصيل براءة يوجب ال الكفالة عقد-4

 وألن لبم،ا تنايف والبراءة الدين، أصل حق يف أو األصيل على بما المطالبة حق يف ذمة إلى ذمة

 معاينال تغاير دليل األسامي تغاير ألن متغايران وهما حوالة، لكانت مبرئة، كانت لو الكفالة

  .مطالبته يملك بل اآلخر يبرأ ال مطالبته اختار وأيهما األصل يف

 قح إفراز هي أو بمال، مال مبادلة أي بيع هي هل القسمة يف الفقهاء بين اختالف وقع قد أنه-5

 يف البيع خالفت لما القسمة أن ،ابيعً  وليست حق إفراز اعتبرها من ووجه فق ، نصيب وتمييز

 .المعاين اختالف على دليل األسامي اختالف ألن الحكم، يف البيع تخالف أن وجب االسم

 اَرَكـــــــــــــــ   ال ُ شــــــَ  َبَ      َ ل   َو)َأ  َعيع( .494
 

  ................عـــــ  ـــــ  رـــــَ  يِ َأ ـــــــــــــ    ـــــِ    
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ل مشاركة تفيد أن التفبيل أفعل يف األصل أن  الذي معنىال أصل يف للمفبل عليه المفبَّ

  منه. اشتقت

 الشجاعة، يف لزيد عمرو مشاركة العبارة هذه حقيقة أفادت "عمرو من أشجع زيد" قيل: فإذا

  شجاع. بأنه عمرو وصف يصح وبالتالي

 إنهماف الكيفية، أو الكمية يف فيه وتفاوتا معنىً  الوصف يف اشتركا شيئين كل شأن اوهذ

 طالقهوإ لهما، المعنى ذلك من به المشبهة الصفة أو الفاعل اسم اشتقاق صحة يف يشتركان

 له. يلالتفب أفعل صيغة باشتقاق المعنى ذلك يف منهما الزائد ويختص منهما، واحد كل على

 :القاعدة تطبيقات من

 " التفبيل صيغة اقتباء دل .]م[ «.... الفذ صالة من أفبل الجماعة صالة» :--قوله-1

 بأنها مالحك ذلك على ويترتب ،فباًل  الفذ صالة يف أن الفبل أصل يف المشاركة "أفبل

 فيه. فبيلة ال يصح ال ما ألن  اشرعً  صحيحة
 هب استدل [.ع :]صحيح .«أفبل فالغسل اغتسل ومن ونعمت، فبها توضأ من» :--قوله-2

 تفبيل صيغة أفبل أن االستدالل ووجه واجب. غير للجمعة الغسل أن على الجمهور

 فيه. أحدهما يرجح الفبل يف مشتركين على تدخل أن فيها واألصل

 يف يالول اشتراط بعدم القائلون به استدل مما .]م[ «.وليها من بنفسها أحق األيم» :--قوله-3

 يف اركةالمش ومقتباها تفبيل صيغة أحق لفظة بأن االستدالل هذا المشترطون وردَّ  النكاح،

 دالعق وحقه نفسها يف واإلذن االختيار، يف فحقها آكد. وحقها احقً  لوليها أن أي الحق أصل

  فعلها. على موقوف وفعله إذنها، بعد

494.................................. 
 

ــــ  ـــــُ ُ رــــِ  ،..............  ــــ  ــــُ    اَركـــــَ   ال  عـــــَ
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 يف المشاركة وجه على فأكثر فاعلين من الواحد الفعل حصول على تدل أن هي المفاعلة: 

 العراكو والتشاجر القتال حصل فقد وتعاركا  وتشاجرا، تقاتال، كقولنا: وذلك الفعل، ذلك

 .الفعل يف المشاركة وجه على فاعلين من

 الفعل، يف رأكث أو فاعلين اشتراك العربي الوضع بحسب تقتبي المفاعلة أن القاعدة: وتقرر

  اثنين. من ألقل تكون ال والمشاركة مشاركة، المفاعلة ألن واحد  لفاعل تكون ال وأنها

  القاعدة: تطبيقات من

 .[43]النساء: (ې ې ې) تعالى: قوله يف باللمس المراد أن على الحنفية استدل-1

 اثنين. نَ م   أقل من تكون ال والمفاعلة المفاعلة، بلفظ ذكره تعالى ألنه الجماع 

 ک ک ک) :اآلية من "امغاضبً  " تعالى قوله يف الواردة المفاعلة بأن المفسرين بعض صرح-2

 تقتبي هنا المفاعلة وأن بابها، على .[87]األنبياء: (ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 بهم، لعذابا حلول وتخوفهم بمفارقته أغببهم أنه فيه: المفاعلة ومعنى اثنين، بين المشاركة

 ىعل بينهم من خرج ثم بالعذاب، فأوعدهم يجيبوه، فلم مدة اهلل إلى دعاهم حين وأغببوه

 الخروج. يف له اهلل يأذن أن قبل العذاب نزول عند األنبياء عادة
 يف وقع وقد واحد، من تكون قد المفاعلة أن من ااحترازً  (ا)غالبً  القاعدة: عنوان يف قوله

 (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) تعالى: قوله يف كما ،اكثيرً  يؤيده ما النصوص

 قولك: مثل هي بل اثنين، من الواقعة المفاعلة باب من ليست (واعدنافـ) .[142]األعراف:

 .بالغالب القاعدة تقييد جاء ذلك وعلى اللص. وعاقبت اهلل، عافاه

ــــَ  .495 ــــَ  اَن(َو)ك ا   ِ  اضد ر ــــِ ا د   هِ  لــــَ  لُ ُ   
 
 

اَ َوارـــــــُ   َُاُر ـــــــا هـــــــَ شـــــــ  َ  ُ  ـــــــَ  َ    ـــــــَ   ـــــــ 
 

 خارج   من التكرار على دليل دل فإن والدوام. التكرار على حتًما تدل ال "كان" لفظة أن أي

مل  سائرك الماضي يف الفعل وقوع مجرد على اللغوي وضعها أصل يف دالة فإنها فال. وإال به، ع 

 .األفعال
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 القاعدة: على يدل ومما

 لفعل،ا وقوع مجرد على اللغة يف داللته فإن  "كان" للفعل اللغوي الوضع القاعدة هذه مستند-1

 هي إنما أدلة من يذكر ما وكل والشرعي العريف االستعمال إلى ينظر القاعدة يف ينازع ومن

  غة.الل داللة يف فالحجة الوضع، أصل على أدلة وليست عدمه أو للتكرار وقوعها على أمثلة

  ذلك: ومن عنهم  اهلل رضي الصحابة استعمال-2

 فتذبح بالعمرة--اهلل رسول مع نتمتع كنا» مسلم: رواه فيما- عنه اهلل رضي- جابر قول-أ

 واحدة مرة كان إنما--النبي مع الحج إلى بالعمرة متمتعين إحرامهم ألن  «سبعة عن البقرة

  الوداع. حجة يف وذلك

 ولحله يحرم، حين إلحرامه--اهلل رسول أطيب كنت» :- عنها اهلل رضي-عائشة قول-ب

 مرة. إال يقع ولم .]ق[ .«بالبيت يطوف أن قبل
  :القاعدة تطبيقات من

 بعد-- فعلهما الركعتين هاتين أن الصواب النووي: قال  اجالًس  الوتر بعد ركعتين صالة-1

 برواية: يغتر وال قليلة، مرات أو مرة فعله بل ذلك  على يواظب ولم الجواز، لبيان اجالًس  الوتر

 "انك" لفظ أن األصوليين من والمحققون األكثرون عليه الذي المختار فإن " يصلي كان "

  .[.6/21 للنووي مسلم ]شرح .التكرار وال الدوام منها يلزم ال

 -- اهلل رسول كان» عنه: اهلل رضي أنس حديث ففي بالمد  والوضوء بالصاع االغتسال-2

 عادة كنت لم أنها إلى ذهب القاعدة بمقتبى قال فمن .]ق[ .«بالمد ويتوضأ بالصاع يغتسل

  ونحوه. الماء شح عند اأحيانً  ذلك فعل يكون قد وإنما ،--للنبي

 .«البروج ذات والسماء والطارق، بالسماء والعصر الظهر يف يقرأ كان» :--أنه الحديث يف -3

 الفعل. وقوع لمطلق أنه على فدل غيرها، يقرأ أنه نقلت وقد [.د :]صحيح
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 .]ق[ «.بالهاجرة الظهر يصلي كان--النبي أن» عنه: اهلل رضي جابر عن بالظهر  التهجير يف -4

 رضي هريرة أبي حديث يف--قوله ظاهر ويعارضه الزوال، بعد الحر شدة هي والهاجرة:

 ." بالصالة فأبردوا الحر اشتد إذا " عنه: اهلل

 بالمغر وبعد ركعتين، وبعدها ركعتين الظهر قبل يصلي--النبي كان» عمر: ابن حديث يف-5

 يصليف ينصرف حتى الجمعة بعد يصلي ال وكان ركعتين، العشاء وبعد بيته، يف ركعتين

 المسجد. ويف بيته يف يصلي كان وقد .]ق[ «.ركعتين

 ىئ ىئ ىئ ېئ ) تعالى: كقوله وصفاته  تعالى اهلل بأفعال متعلقة كانت إذا الدوام إفادتها وأما

 .[133]النساء: (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ) وقوله: .[85]النساء: (ی ی

 الوضع. أصل من ال القرائن من فذلك

اِر ع رُ  .496 ُـــــَ  ىـــــــــــــَ ــــ  ــــِ  ُ  ُ  ِإن   ا ِ ل ــــُ ــــَ  ي
 

 ........................................ 
 

 يف قيقةح يكون المستقبل أو للماضي تصرفه التي القرائن من الخالي المبارع الفعل أن أي

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) تعالى: قوله يف "أجد ال" ذلك ومثال .واالستمرار االستقبال يف امجازً  الحال

 محمول .[145]األنعام: (ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ذلك. على كثيرة واألمثلة ."اآلن أجد ال" أي الحال، على

 حاالت: ثالث لهف قرينة وجدت وإذا 

 "ما وأ ليس" مثل بنفي أو "حااًل " أو "اآلن" بكلمة كاقترانه عليه تدل لقرينة للحال تعينه-1

  زيد. يقوم ما كقولك: ونحوها،

 عالى:ت كقوله وسوف السين كدخول المستقبل على يدل ما به اقترن إذا لالستقبال تعينه-2

 ۆ ۇ) تعالى: كقوله جزاء أو شرط أداة سبقته إذا أو [.3 ]المسد: (ڳ ڳ ڳ گ)

 گ ک ک ک) تعالى: كقوله نصب حرف أو .[7]محمد: (ٴۇ ۈ ۈ ۆ
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 ڈ ڈ ڎ ڎ) تعالى: كقوله اوعيًد  أو اوعًد  اقتبى أو .[184]البقرة: (ڳ گ گ گ

 .[40]المائدة: (ژ ژ

 ڀ ڀ پ) تعالى: قوله نحو الجازمتان، "لما" أو " لم" سبقته إذا وذلك للماضي تعينه-3

رات: ( ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) تعالى: وقوله .[3]اإلخالص: (ڀ ج   .[14]الح 

496................................. 
 

ا ـــَ   اِ خ  ِ   ع ِإضــــــــــــَ افِ  ـــِ حُ ُ  ـــــــــ   ُــــــــــــَ  عـــِ
 

ارع، خطاب من كالم   ورد إذا أنه أي   ههذ فإنَّ  إضافة   فيه وكان بينهم فيما النَّاس خطاب أو الشَّ

 افالمب تعريَف  تفيد اإلضافةَ  ألنَّ  إليه  بالمباف المباف اختصاَص  تفيد اإلضافةَ 

، بالمباف يء تمييز وهو باالختصاص، إال يحصل ال والتعريف   إليه   غيره. عن الشَّ

، عام   بمعنىً  يأتي واالختصاص   واالستحقاق. الملك، فيه يدخل العام   فالمعنى وخاص 

 مسجد،ال حصير كقولنا: َيعقل، ال مما إليه المباف كان إذا فيما في ستعمل الخاص   المعنى أما

ابة. وسرج   الدَّ

الة   أي: الخوف، كصالة السببية، اأيًب  االختصاص معاين ومن  وكذا ف،الخو سببها التي الصَّ

 الذي السجود أي: السهو، سجود وقولهم: والخسوف، الكسوف وصالة االستسقاء، صالة

 .السهو سببه

  القاعدة: تطبيقات من

 (ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ) تعالى: قوله-1

 ل  االستدال ووجه   وبيوتها. مكة، رباع بيع جواز   على اآلية بهذه الشافعي   استدلَّ  .[8]الحشر:

يارَ  أضاف تعالى أنَّه لك تقتبي اإلضافة قيقة  وح إليهم، األموال كإضافة   إليهم، الد   ثمّ  ،الم 

  الديار. فكذلك بيعها، وجواز تمليكها، يف النَّاس أموال كسائر أموالهم أنَّ  ثبت
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عاء يف--قال-2 جود: عند الد  ره، خلَقه للذي وجهي سجَد » الس   .«وبصَره سمَعه وشقَّ  وصوَّ

 .]م[

هري   اإلمام به استدلَّ  مع أضاف ألنَّه وذلك الوجه، من األذنين أنَّ  على الز   كما الوجه، إلى السَّ

 الوجه. مع الوضوء يف بغسلهما قال ولذلك البصر، إليه أضاف

َِ ِ َق ـــ .497 رِ  َُ ُك   ــَ م  ـ ــا َ  ال  ـــ ــ َ  َبـ ـ ــُ ـــى  ـ ــال   ُُ ـ
 

ُ  د  ِ     إِ   يد     رــــــِ  ُــــــــــــــَ ُحرُ  ــــــَ  َ لــــــِ ــــــ    ــــــ 
 

 يعود أن يالعرب اللسان فمقتبى ضمير المكلَّفين كالم يف أو الشرعي النص يف ورد إذا أنه أي

 أقرب إلى البمير عاد السابقة المذكورات تعددت فإذا قبله  المذكور إلى البمير هذا

 .مذكور

  يأتي: بما مقيدة والقاعدة

  إليه. البمير يعد لم وإال إليه، البمير لعود صالًحا مذكور أقرب يكون أن-1

 إذا الإ إليه، المباف دون المباف إلى البمير رجع وإال متبايفان، البمير قبل يكون أال-2

  إليه. المباف على عوده فالغالب )جميع( أو )كل( المباف كان

 هعلي دلت ما إلى صرفه وجب وجدت فإن األقرب، لغير المرجع أن على تدل قرينة تقوم أال-3

 األبعد. كان ولو
  القاعدة: تطبيقات من

 يشترط وال البنت على الصحيح العقد بمجرد تحرم المرأة أم أن إلى الفقهاء جمهور ذهب-1

 ڳ ڳ ڳ گ گ) :تعالى قوله به: استدلوا ومما الدخول 

 .[23]النساء: (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ن} يف فالبمير م   م  ك 
َسآئ   نأ يعني وهذا الربائب  وهو مذكور أقرب إلى راجع {.الالَّت ي.. ن 

 واألمهات الربائب إلى وليس الربيبة إلى راجع- الغالب مخرج خرج الذي الدخول شرط

  جميًعا.
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ه يف خشبةً  يغرزَ  أن جاَره جار   يمنع ال» والسالم: الصالة عليه النبي قول-2  .]ق[ «جدار 

 لكذ يفعل أن الغارزَ  الجار   يمنع ال المعنى: فيكون الغارز  على البمير عود يحتمل

ر وإن نفسه، جدار يف  فال هذا وعلى ذلك  ونحو والهواء البوء منع جهة من به تبرَّ

 وهو نعه م للغير وليس ،إذنه بغير الغير جدار يف الوضع جواز على الحديث يف داللة

  الجديد. يف الشافعي مذهب

ُِ  فِ  ِ     َوال  ع  ُ  .498 ـــــ       لِ  ال  ع  ِضـ ـــــ   ــــــ   ِ ـ
 

ُِ َوالــ ــ    ُــــــــــِ ــ  لِــ  شــ   ِ ُِ ــ  الــ َ    ِ  ــ ــ    ِ   ُــــــــــ 
 

 قدو الوسطى، والصالة العالم، زيد مثل: معرفة بموصوف متعلقة تكون قد الصفة أنَّ  أي 

 فةمعر اموصوفً  تبعت فإذا محكمات، وآيات شريف، كرجل نكرة: بموصوف متعلقة تكون

 لم عمن الحكم نفي توجب وال الموصوف، هذا لحقيقة والبيان التوضيح على تحمل فإنها

 الموصوف الهذ التخصيص على تحمل فإنها نكرة اموصوفً  تبعت إذا أما الصفة. بتلك يتصف

 من ذلك عدا ما وتخرج الصفة تلك فيهم تتحقق الذين األفراد على الحكم تقصر بحيث

 ئه.بانتفا وينتفي بثبوته الحكم يثبت الذي الالزم الشرط بمثابة وتكون العموم،

  :القاعدة تطبيقات من

 :]حسن «.مبمونة عارية» أمية: بن صفوان من استعارها التي واألسلحة األدرع يف--قوله-1

 أي هذا: ومعنى للنكرة، صفة ألنها للعارية مخصصة مبمونة() الصفة جاءت [.حم

 اريةالع أن يعني وهذا البمان، عن مطلقة عارية ال مبمونة بأنها متصفة عارية منك أستعيرها

 ال إنهاف الفقهاء بعض رأي يف البمان اشتراط انتفى فإذا ضمانها، باشتراط إال تبمن ال

  التقصير. أو التعدي ثبت إذا إال تبمن
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 الصفة جاءت .[283]البقرة: ( ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى: قوله-2

 العين كانت إذا إال يلزم ال الرهن أن يعني وهذا التخصيص، فأفادت نكرة بعد مقبوضة

 الصفة. عدمت قد ألنه احكمً  يوجب ال الرهن فإن تقبض لم فإذا مقبوضة،

 َُاا ُ   ةــــَ ال    َ ىـــــــــِ َي    اَ ا ــــ   فُ ل  َوال عَ  .499
 

كـــــَ    ُ َُا ــــَ ـــــَ  َأو   لِ شــــ  ُــــُ الــــ    ــــِ       َو ــــــــــــُ  ا ــــُ
 

ن القاعدة هذه كوَّ ين: من ة  م  قَّ   ش 

 ذاتهما يف عليه والمعطوف المعطوف بين والتباين التغاير، يقتبي العطف أنَّ  األول: الشق

 جه و كل من التباين هذا يكون أن بشرط وليس اآلخر. عن مختلًفا يكون منهما كاًل  أن بمعنى

  عليه. المعطوف لوازم من المعطوف يكون فقد التباين، مطلق المقصود بل

 أو ه،ل ثبت فيما الحكم يف ويشاركه عليه المعطوف حكم يأخذ المعطوف أن الثاين: والشق

ات يف متغايران فالمعطوفان ذلك: على وبناء عنه. نفي فيما  الحكم. يف مشتركان الذَّ

 القاعدة: تطبيقات من

ل   على الفقهاء اتفق-1  الماء. طحس على الطايف السمك يف واختلفوا البحر  من ه  اصطياد   تم ما ح 

 رالبح طعام عطف تعالى اهلل أن ذلك: على به استدلوا ومما حالل  أنه إلى بعبهم ذهب وقد

 والعطف .[96]المائدة: (پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله يف صيده على

 روي ما " بينهما: الفرق أوجه ومن صيده. غير آخر شيًئا البحر طعام فيكون المغايرة  يقتبي

يد ما الصيد: أن الصديق بكر أبي عن ، لَفَظه مما يوجد ما والطعام حياته، حال بالحيلة ص   البحر 

 ."أخذه يف معالجة غير من الماء عنه َنَبب أو

 لفظ العلم أهل من كثير حمل .[221]البقرة: (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) تعالى: قوله-2

 على الكتاب أهل عطف تعالى اهلل ألن الكتابيات  دون ما على اآلية هذه يف المشركات

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ) تعالى: قوله منها: موضع  من أكثر يف المشركين
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) وقوله: .[105]البقرة: (ى ى

 يف المشركات نكاح عن فالنهي َثمَّ  ومن المغايرة. يقتبي والعطف .[1]البي نة: (ڇ ڇ

 الكتابيات. يشمل ال األولى اآلية

ــــ .500 َُ ــــحِ ــــــــعَ ِل    يُ ــــ   وال   ــــَ    بِ  اــــَعــــُ    رُ  ه 
 

هـــــ   انَ لـــــَ  ِإن    عــــَ ــــ  ــــِ  َُ ُ َوغــــَ  حِ ل ــــ  ــــَ ـــــَ     ي  ايــــ  
 

 والعهد الذهني، والعهد الذكري، العهد أنواع: فالعهدية ،جنسية وتكون عهدية تكون )أل(

  الحبوري.

 ۆ ۆ ۇ ۇ) :نحو ذكره، بتقدم مصحوبها يعهد التي فهي :الذكري للعهد التي )أل( أما

مل: (ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ  ألف على طلقني " قالت: إذا ثم ومن .[16،15]المزَّ

 بالدراهم. وقع :" األلف على طالق أنت فقال: درهم،

 گ) تعالى: وقوله .[40]التوبة: (ڭ ڭ ۓ ۓ) تعالى: قوله نحو الذهني: للعهد والتي

  .[18]الفتح: (ڳ ڳ گ

  حاضر. الغزال لغزال: اسهمً  سدد لمن كقولك :الحبوري للعهد والتي

 :واالستغراقية الحقيقة، لتعريف جاء ما :نوعان الجنسية وأل

 يرخ الرجل نحو: هي، هي حيث من الحقيقة تقصد التي فهي: الحقيقة، لتعريف جاء ما فأما

  بالقليل. يحنث ثم ومن الخبز، آكل ال واهلل وقولك: المرأة، من

 يقي،حق أحدهما ضربان: وهي الجنسية، اسم النحاة عليها يقصر التي فهي االستغراقية: وأما

  .[3،2]العصر: (ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ) نحو: األفراد، تشمل التي وهي

ْلًما، الرجل أنت نحو: مبالغة، الجنس خصائص تشمل التي وهي مجازي والثاين:  أي ع 

 الصفة. هذه يف الكامل
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 ىعل دليل وال للعهد، أنها على دليل يدل ولم بـ)أل(، مقترن لفظ ورد إذا أنه :القاعدة تقررو

 ونتك كأن لغيره، أو للعهد )أل( تكون أن واحتمل الكالم تردد ثم االستغراق، أو للجنس أنها

 هو أنه إلى مرشدة قرينة العهد احتمال ألن العهد  على تحمل فإنها العموم: أو للجنس

 المطلوب.

 القاعدة: تطبيقات من

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قال-1

 عامة بها يراد أن يحتمل والنصارى اليهود، كلمتي يف و)أل( .[113]البقرة: (ٺ ٺ

 بها يراد أن ويحتمل العريف، لالستغراق جنسية "أل" تكون وبذلك النصارى  وعامة اليهود

 المدينة يهود فأنكرت وتسابوا،--الرسول عند تماروا الذين نجران ونصارى المدينة يهود

  لسالما عليه موسى ونبوة التوراة نجران نصارى وأنكرت ،السالم عليه عيسى ونبوة اإلنجيل

  العهد. على حملها قاعدتنا ومقتبى الذهني، للعهد "أل" تكون وبذلك

 بين "الذئب" قوله: يف )أل( ترددت .[13]يوسف: (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ) تعالى: قال-2

 المعهودة، وهي الحيوان، ذئاب وبين المعروف، الحيوان مع اإلنس ذئاب فتدخل الجنس

  الذهني. العهد على حملها القاعدة ومقتبى

 ونتك أن بين مترددة "والوتر الشفع،" يف والالم واأللف .[3]الفجر: ( پ پ) تعالى: قال-3

 هودينالمع والوتر الشفع بها فيراد للعهد تكون أن وبين وتر، وكل شفع كل فتعم للجنس

 العهد. على حملها القاعدة ومقتبى فق ،

ُِ ــــــــــمِسك  ال ِ     َ ـــــح  ع رُ  .501  ُح ُ ـــــَي   -اىـــــ  َأي  –ـــــ
 

 ............................... د  ـــــَ ُر ـــ    ـــِ    
 

 وبناء ،والنطق الذكر يف تاله من على والمكانة الرتبة يف مقدم والقول النطق يف المقدم أن أي 

 .األكثر عليه ما وهذا الحكم، يف لتقدمه مفيدا الذكر يف تقديمه فيكون عليه
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 :القاعدة تطبيقات من

 قال:و .[158]البقرة: (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ) تعالى: قوله قرأ: الصفا من--دنا لما-1

 .]م[ .بالصفا فبدأ ،«به اهلل بدأ بما نبدأ»

 له: فقال ،اناهيً  للمرء اإلسالمو الشيب كفى يقول: من سمع عندما- عنه اهلل رضي- عمر قول-2

 .واللسان اللغة أهل من وعمر ألجزتك، الشيب على اإلسالم قدمت لو
 الجنة، يف بكر أبو» :--قوله والفبل: الدرجة يف الصحابة ترتيب يف السنة أهل به استدل مما-3

 ..إلى. الجنة يف وسعد الجنة، يف وطلحة الجنة، يف وعلي الجنة، يف وعثمان الجنة، يف وعمر

 يف وترتيبهم الصحابة، أفبل هم هؤالء أن على الحديث فدل [.د :]صحيح «.العشرة آخر

كر يف كترتيبهم الفبل  .الذ 

 ڇ چ چ) تعالى: لقوله وذلك البشر، من أفبل المالئكة أن إلى العلماء بعض ذهب-4

 (ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ) ولقوله: .[75]الحج: ( ڍ ڇ ڇ ڇ

 مقدم الذكر يف والمقدم األنبياء، ثم المالئكة بذكر تعالى اهلل بدأ قد اآليتين ويف .[285]البقرة:

 القاعدة. به تقبي ما وهو الرتبة، يف
 يف قدمهم اهلل ألن األنصار  على الصحابة من المهاجرين تقديم العلماء: بين عليه جمعأ   مما-5

 .[100]التوبة: (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) كقوله: آية، غير يف الذكر

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ) وقوله:

 .ورتبة درجة مقدم اذكرً  والمقدم .[117]التوبة: (ې

501................................. 
 

ا ُــ شــ  يَــ  اقَ ال ــــــــــِس ـــــَ  َمالـــــَ  ............     
 
 

 .منه المقصود على للداللة سابقه أو الكالم الحق من يؤخذ ما هو :السياق

 والسنة. الكتاب من النصوص خالل من ومقاصده الشارع دمرا فهم يف المهمة القرائن من وهو
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  القاعدة: تطبيقات من

 قوله ذلك ومن محّكمة، ألنها السياق داللة بقرينة المجاز إلى الحقيقة من الكالم ينصرف-1

َلت: (ڇ ڇ ڇ) سبحانه:  عدب تعالى قوله لكن األمر، يف حقيقة الكالم هذا فمثل .[40]ف ص 

َلت: (ڎ ڌ ڌ ڍ ) ذلك:  وهو المجازي، المعنى إلى له صارفة لفظية قرينة .[40]ف ص 

  والتهديد. الوعيد إرادة

 ذلك ومن ذلك ومثال المنطوق  من المفهوم على االستدالل يف حجة الخطاب سياق داللة-2

 (ھ ھ ھ ہ ہ ہ) تعالى: قوله من والبرب والقتل، الشتم، تحريم فهم

 ے ے ھ) تعالى: قوله وهو اآلية سياق من ذلك على واالستدالل .[23]اإلسراء:

 ثم ومن إليهما، واإلحسان الوالدين إكرام الشارع مقصود إن حيث .[23]اإلسراء: (ۓ

  الموافقة. مفهوم يف داخل وهذا أولى، باب من امفهومً  يكون ضربهما عن النهي فإن

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ) تعالى: قوله ومثاله المجمل، تبين السياق داللة-3

 ،اإلنسان إلى اعائًد  يكون أن يحتمل {وإنه} قوله: يف البمير فإن .[7،6]العاديات: (ے

 ليلبد ،اإلنسان إلى عائد أنه على دل السياق ولكن ،اإلنسان رب إلى اعائًد  يكون أن ويحتمل

 لحب اشديًد  يكون من هو اإلنسانف .[8]العاديات: (ڭ ڭ ۓ ۓ) بعده: قوله

  الخير.

 (ڱ ڱ ڳ ڳ) :تعالى اهلل قول ذلك ومثال العام، يخصص السياق داللة-4

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) تعالى: قوله وهو سياقه، داللة خصصه .[97]التوبة:

 السياق فهذا .[99]التوبة: ( ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 اللةد ولوال الصالحة، باألعمال ورسوله اهلل إلى يتقربون مؤمنين األعراب يف أن على يدل

 األعراب. سائر والنفاق بالكفر الحكم لعمّ  سبق ما خصصت التي هذه السياق
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 ذلك قبل النسوة نون سياق بداللة--النبي نساء األحزاب سورة يف البيت بأهل المقصود-5

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ تعالى: قال وبعده،

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[34 – 33 ألحزاب:]ا چڻ ں ں

 :طاباتهمخ يف المكلفين مراد فهم يف حجة السياق داللة -6
 أمثلة: 

 سياق ألن ،توكياًل  يكن لم " رجاًل  كنت إن شئت ما مالي يف اصنع " آلخر: رجل قال لو-أ

 التوكيل. ال التهديد يفيد " رجاًل  كنت إن " قوله: وهو الكالم
 ال" فحلف ،" منهم تأخذه بشيء الشهود تزكي أن عليك يحرم " ما: لشخص قيل إذا-ب

 يحنث ال وعليه المال، زكاة إلى ال الشهود تزكية عدم إلى تنصرف هذه يمينه فإن ،"يزكي

  .السياق بداللة اآلخر دون معنييه بأحد للفظ تخصيص وهذا ماله، بتزكية اليمين بهذه
 ما درهم ألف علي لك " اآلخر: فأجابه ." درهم ألف عليك لي " آلخر: رجل قال لو-ت

 ."عدكأب ما" قوله: وهو التوبيخ سياق يف جاء ألنه بالدين، اإقرارً  هذا جوابه يكن لم ،" أبعدكو

 حبهصا قذف يفيد هذا لفظه فإن آخر وبين بينه المخاصمة مقام يف بزان. أنا ما قال: من-ث

 المعنى. على الداللة يف اللفظ تساعد الحال قرينة ألن

عــ   ا َ جـــــَ  ِإن    ــ  ُ َوالــ ــ   .502   ُ  ــ  َــ يُــ   ــ  لــِ ــَ
 

ُِ ِ غــَ   ــِ     اِ يــ  ــِ ـــــَ   ــ   ............. اِ ، ـــــِ
 

 لمعنى،ا هذا غير يف به االستدالل يجوز فال مقصود معين معنى لبيان به جيء إذا الكالم أن أي

 المقصود المعنى على مقباًل  يكون المتكلم أن قاضية العادة ألن ذلك  بخالف صرح إذا إال

 كالمسكوت فإنه عليه، بلفظه يستدل ال عنه امعرًض  المتكلم كان وما غيره، عن امعرًض  له،

 .عنه
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 :القاعدة تطبيقات من

 ألن المستعمل  الماء استعمال جواز على .]م[ «.الماء من الماء إنما» :--بقوله يستدل ال-1

 الماء حكم لبيان يرد ولم فق ، الغسل موجب حصر لبيان إال يرد لم--منه القول هذا

 لم مام غيره يف به يستدل ال لمعنى سيق إذا والكالم ال؟ أم استعماله يجوز وهل المستعمل،

  القاعدة. تقبي كما له، يرد

 بالوجو محل لبيان ال الواجب القدر لبيان ورد .]ق[ «.العشر السماء سقت فيما» :--قوله-2

 فقد لذلكو غيره، يف به يستدل ال لمعنى ورد إذا اللفظ أن على القاعدة ألن عليه  به يستدل فال

 فيما ليس» :--بقوله وخصصوه مقصود غير الحديث هذا يف العموم أن إلى الجمهور ذهب

 يانلب ال الواجب القدر لبيان سيق إنما األول الحديث وقالوا: .]ق[ «.صدقة أوسق خمسة دون

 كل يف الزكاة تجب يقال: بأن عليه بالحديث يستدل وال العموم، منه يفهم فال الوجوب  محل

  الحنفية. ذهب كما األرض، من خرج ما

 بين الجمع تحريم لبيان سيق إنما .[23]النساء: (ے ے ھ ھ) تعالى: قوله-3

 ةزوج إحداهما أم رقيقتين أم زوجتين أكانتا سواء واحد، وقت يف واحد رجل تحت األختين

 هاب يستدل كأن له، سيقت ما غير آخر معنى على بها االستدالل يجوز فال رقيقة  واألخرى

  .مثاًل  الفروج بحفظ المدح على

502................................... 
 

عـــــــُ  .........................  لـــــــَ اَواقـــــــ     
ا  ـــَ ـــ  . 503  َحرـــــَ ُح   بـــِ ـــــ  ا  ـــــَ  ِح ُ عـــــَ  ـــِ ـــــَ

 
 

ـــــَ   ـــــَ ق ـــــ   ـــــُ َتَ  َأ ــــــــــــــ   ع خـــــِ ُِ  ـــــ  يد   لُ    هـــــِ
 
 

 ىالمعن هذا عن تصرفها قرينة أي توجد ولم واضحة، معانيها كانت إذا الشرعية النصوص أي 

 هعلي ما خالف   وهذا عليه. دلت فيما الداللة قطعية فهي لها، محتمل آخر معنى إلى تشير أو

 ماالتاالحت جميع نـفيَ  نص، ألي القطعية الداللة لقبول اشترطوا الذين األصوليين بعض

 واضحةال الظاهرة المعاين تعتبر قاعدتنا فعلى له. العقلي المعارض نفي   فيها بما الممكنة،
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 حتى أي ،العكس يثبت حتى ظنية تعتبر المخالف الرأي وعلى العكس، يثبت حتى قطعية

ت وإال المانعة، االحتماالت من شيء وجود عدم يثبت دَّ  ظنية. داللتها ع 

 :القاعدة تطبيقات من

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ) :جالله جل قوله-1

 يف قطعي وألفاظ آيات من السورة هذه يف ما فمعظم .]اإلخالص[ (ٿ ٺ ٺ ٺ

  أحد. اكفوً  له يكن لم- يولد لم- يلد لم- َأَحد- اهلل مسماه: على داللته

 رمبان أن اقطعً  فمعلوم .[185]البقرة: (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ) :تعالى قوله-2

 رادم المذكور القرآن وأن وشوال، شعبان بين يأتي الذي المعروف الشهر هو اآلية يف المذكور

  والخاصة. العامة   ايقينً  ويعرفه ،--محمد اهلل رسول على أنزل الذي المعلوم الكتاب   به

 كالهما الليل، ومعنى الصيام، إتمام فمعنى .[187]البقرة: ( ڌ ڍ ڍ ڇ) :تعالى قوله-3

  .اأبًد  احتمال   وال شبهة   فيه وليس أحد، على يخفى ال قطعي
 من فطركم يوم صيامهما: عن--اهلل رسول   ىنهَ  يومان هذان» :العيد خطبة يف عمر قال-4

 .]خ[ «.نسككم من فيه تأكلون اآلخر واليوم صيامكم،

 عن النهي غير احتمال أي فيه َير د وال القطع، وجه على مفهوم معنىً  الحديث يف عنه فالمنهي

 األضحى. عيد ويوم الفطر عيد يوم صيام

ـ .504 ـ ـشُ  ِإن   ِ َُانُ ـَواِ ق  ـ ـ    ِ        َ  ـ ـ ـال ـ ــ    لِ ـ
 

ــــ َ  َ    ــــ   ـ ــــَ  ُ ـ ـــــ ــــ ُ  ـ ـــــ ــــِ َُاَ ـ ـ ــــ ِ  اق  ـــــ ـــــ ــــلِ     ـ ـ ــــش  ـ ُُ  ال 
 

تين  جملتين بين الكالم نظم يف االقتران مجرد أنَّ  أي   ال األخرى عن مستقلة واحدة كل تامَّ

 كان وأ ،المفردات عطف طريق عن االقتران التمام بقيد وخرج .الحكم يف اشتراكهما منه يلزم

 الحكم. يف االقتران يستلزم فهذا  خبره يتم لم بأن ناقًصا المعطوف

  :يندقيب مقيدة القاعدةو
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 العلة يف تركتااش فإن العلة  يف مشتركتين المقترنتان التامتان الجملتان تكون أال األول: القيد

كم   الحكم. يف باشتراكهما ح 

 الحكم  يف الجملتين اشتراك على القران( غير دليل :)أي خارجي دليل يقوم أال الثاين: القيد

مل ذلك على دليل قام فإن  االقتران. داللة بحجية وحكم به  ع 

  القاعدة: تطبيقات من

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ) :تعالى قوله-1

 جملة تعالى اهلل عطف .[228]البقرة: (ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

نَّ } وَلت ه  نّ  َأَحق   َوب ع  ه  َقات  } جملة على {ب َرد  َطلَّ . َيَتَربَّْصنَ  َواْلم  نَّ ه 
س   ليهع والمعطوف .{..ب َأْنف 

( )حق المعطوف إن يقال: فال المطلقات، جميع يشمل عام   بالتربص( )األمر  اأيًب  عام   الرد 

طلَّقة كل يف نَّ } تعالى: قوله ألن االقتران  بداللة م  وَلت ه  نّ  َأَحق   َوب ع  ه   قاتبالمطل خاص {ب َرد 

  المعطوف. عموم يقتبي ال العام على فالعطف غيرهن. دون الرجعيات

كم يبوَلنَّ  ال» :--قوله-2  رنق فالحديث .]ق[ «.جنابة من فيه يغتسل وال الدائم، الماء يف أحد 

 تركااش وإن األمران وهذان فيه، االغتسال عن النهي وبين الدائم الماء يف البول عن النهي بين

 قيقد ابن وعلَّل فيه باالغتسال الدائم الماء تنجيس هذا من يلزم ال أنه إال المذكور  النهي يف

 ترنتينالمق الجملتين يف مستخدم مشترك لفظ يوجد ال بأنه هنا االقتران داللة ضعف العيد

 .التامتين

ا ُ َواِ ي  ِ  .505 َ  ِ اِـــــــــ  ــــِ   ُ ُر ـــــــــ  ِ   ــــَ  ح 
 

ـــــــِ ِ َوقـــــــَ   ـــــــِ    انَ لـــــــَ  ِإن    َ ا ِ  ائ َيـــــــ   ا  
 

 الحكم احتمال مع معين، بحكم فيها وحكم محدد، لشخص معينة واقعة ذكرت إذا أنه أي

 ةالواقع بهذه االستدالل يجوز ال فإنه دقيق  بوجه منها المراد بيان عدم مع عدة، لوجوه فيها

 االحتمال فتطرق اآلخر. االحتمال أو اآلخر، الوجه المراد يكون أن الحتمال غيرها  على

 هاب االستدالل ويمنع واحتماالت، معان من فيه ترددت فيما مجملة يجعلها المعينة للوقائع
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 ونيك ال قد ألنه منها  المراد على دال دليل وجود إلى الوقف فيها ويتعين بعينه، أحدها على

 األحوال وقائع يف االحتمال قالوا: هنا ومن منها  المقصود هو فيها به حكم الذي الحكم

 .بها االستدالل يسق 

  القاعدة: تطبيقات من

 [.حم :]ضعيف «.طهور وماء طيبة تمرة» :-التمر بنبيذ الوضوء عن سئل لما--- قوله-1

 هور،الط والماء التمرة بين جمع إذا لكن طهور، والماء طيبة طاهرة التمرة أن إال اللفظ يف ليس

 على بقي منهما واحد كل أن يريد أن فيحتمل لذلك؟ يتعرض لم أم الطهورية، يسلب هل

 غيرات أنهما ويحتمل االجتماع، قبل عليه كانا بما وصفهما فلذلك وصفه، عن يتغير لم حاله

 نفيةالح به استدل الذي- الحديث بهذا االستدالل يسق  االحتمال وعند األولى. حالتهما عن

  الفقهاء. جمهور عليه ما وهو-التمر بنبيذ الوضوء حل على

 «.بكافر مسلم يقتل ال» :--هلقول بالكافر  المسلم قتل يجوز ال أنه إلى الجمهور ذهب-2

 أنا» وقال: بمعاهد، امسلمً  قتل--أنه» ورد: بما يعاَرض ال به استدلوا ما بأن وصرحوا .]خ[

 المعاهد كون الحتمال االحتمال، دخله األخير الحديث هذا ألن .[رز] «.بذمته وىف من أكرم

 هاإلي تطرق إذا األحوال وقائع أن ومعلوم قتله. حال له امكافئً  فكان إياه، قتله قبل أسلم

  االستدالل. بها وسق  اإلجمال، ثوب كساها االحتمال

 

يد     بَ  َأو   .506  ............ اِ ــــــــــــ ع، َ  َ ِل  
 

 ....................................... 
 
 

 إنف دليل  إلى مستند آخر احتمال عارضه االستدالل هذا لكن معين، بدليل استدل إذا أنه أي 

 هلقوت اوفاقًد  معتبر، غير االستدالل ذاك يجعل الدليل إلى المستند القوي االحتمال هذا

 بعبها أو كلها كانت إذا لألدلة المعارضة المحتملة فالوجوه غيره. على تقديمه ودوافع

 اقعةالو على الدليل بهذا االستدالل يبطل االحتمال هذا فإن معين  دليل أو أدلة إلى امستنًد 

 .المرادة
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  القاعدة: تطبيقات من

 (ے ے ھ ھ ھ)تعالى: بقوله الخنزير، عين نجاسة على الفقهاء بعض استدل-1

 ير.الخنز وهو إليه للمباف اراجعً  " فإنه " تعالى: قوله يف البمير جعل حيث .[145]األنعام:

 وهو للمباف، البمير رجوع يحتمل حيث إليه، االحتمال لتطرق وردوه  جماعة وضعفه

ث فهو حوله يدور اآلية سياق ألن  الظاهر يؤيده ما وهذا الخنزير، لحم  والدليل عنه، المتحدَّ

  االستدالل. به سق  دليل عن الناشئ االحتمال إليه تطرق إذا

 لرسو يدي بين أنام كنت " قالت: أنها- عنها اهلل رضي- عائشة السيدة عن ورد بما استدل-2

 أن ىعل ،"بسطتها قام وإذا رجلي، فقببت غمزين سجد فإذا قبلته، يف ورجالي ،--اهلل

 والغمز مسلال أن أو الخصوصية، باحتمال عليه واعترض الوضوء. ينقض ال المرأة لمس

  االستدالل. يسق  دليل عن الناشئ واالحتمال النائم، حال من الظاهر وهو حائل فوق من كان

اَوَ ىــــــــــــــــ   .................506   ــــــــُ  
 
 

 ِ ــــــــــيُ ــــــــــــــــــــع   َ  َ   ــــــــــِم   ال    َبــــــــــ َ  يد اقِ عَ لِ  
 
 

 عقلي ال ما فيه ن زل أو يعقل، ال من مع يعقل من فيه اجتمع إذا الكالم يف العرب شأن من أن أي

لب يعقل، من منزلة  نم بخطاب يعقل ال ما فيه فخوطب غيره، على يعقل من مخاطبة فيه غ 

 .العاقل غير على للعاقل اتغليبً  وذلك يعقل،

  القاعدة: تطبيقات من

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-1

َمر: ( ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  تعالى اهلل ذكر لما .[6]الز 

 لحيوانوا اإلنسان بين مشتركة حالة بذكر عقبه األنعام، بذكر أتبعه ثم ،اإلنسان خلق أصل

 على اإلنسان لشرف أمهاتكم، بطون يف قال وإنما األمهات، بطون يف مخلوقة كونها وهي:

  .ليعق ال ما على يعقل من ولتغليب الخلق سائر
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جر: (چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ) تعالى: قوله-2  واألنعام  الدواب يريد .[20]الح 

 ( ڍ ڇ ڇ) فيهم: اهلل قال الذين واألوالد العبيد هم اأيًب  وعنده مجاهد. قاله

 من اجتمع إذا ألنه اجتمعوا  إذا والدواب العبيد يتناول أن يجوز "من" ولفظ .[31]اإلسراء:

  يعقل. من غلب يعقل، ال وما يعقل

 بالملك أي .[66]يونس: (ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) :تعالى قوله-3

 جاءت وإذ فيها، ومن فيها ما الجميع ملك له إذ َمْن() قوله: يف يعقل من وغلب واإلحاطة،

 تقع َمْن()و يعقل، ال المخلوقات من اعددً  األكثر إذ للكثرة، تغليب فذلك «ما» ب العبارة

 ."يعقل ال ما على يعقل لمن اتغليبً  ذلك وكل بمجموعهما، للصنفين

ـــــَ  .507 ـــــ   َُاُ  ع   ـــــَ  هـــــُ ب ـــــَ حُ  ا ـــــَ   اقـــــُ عـــــَ ـــــَ   
 

 ........................................ 
 

 ركيبالت بهذا النطق بالبرورة صح معين تركيب يف اللفظين أحد مع النطق صح إذا أنه أي

 .واحد معناهما ألن لغتين  من أو واحدة لغة من كانا سواء أي: ،امطلقً  اآلخر اللفظ مع

 القاعدة: تطبيقات من

 هذا تعيين مقتباه: .]ق[ «.اهلل إال إله ال يقولوا: حتى الناس أقاتل أن أمرت» :--قوله-1

 الترادف، صحة على بناء أخرى  ألفاظ مقامه يقوم أنه الشافعية بعض ذكر ولكن اللفظ،

 ،" اهلل غير إله ال " بقوله: اإلسالم يحصل فقالوا: اآلخر، مقام المترادفين أحد إقامة وصحة

 رحمن، ال أو ،" الباري " أو ،"الرحمن إال إله ال "و ،" اهلل عدا ما "و ،" اهلل سوى إله ال "و

 أو العزيز، إال إله ال " قال: لو وكذا ،" اهلل إال رازق ال أو ملك، ال " أو ،" اهلل إال باري وال

 ." الكريم أو الحليم، أو العظيم،

 بعض صرح وقد [.د ]صحيح: «.شيء من يتطير ال كان--النبي أن» الحديث: يف ورد -2

 يتطير امم بشيء يتطير كان ما فالمعنى: للباء، " من " مرادفة من يكون قد المعنى بأن الشراح

  مرادفه. مقام المرادف وأقيم الناس، به
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 يحسن كان إن لكن القاعدة، على بناء العربية، يحسن لم إن العربية بغير اإلحرام تكبيرة تصح-3

 د.التعب من الصالة يف لما بغيرها  تصح فال العربية:
 يف ةالشافعي إليه ذهب كما والرجعة، النكاح، يف األخرى اللغات يف بالمرادف الترجمة تصح-4

  اآلخر. مقام المترادفين من واحد كل إقامة صحة على بناء وجه 

 نولك يفهمه لم فإن اآلخر، لفظ منهما كل فهم إذا ما على محمول النكاح يف بالصحة والقول

  وجهان. الصحة ففي لفظه: معنى عن ثقة أخبره

 يف فهي المعامالت، من وغيرها وعوالبي والطالق، الخلع، يف بالمرادف جمةالتر هذا: ومثل

 .تصح كله هذا

507............................... 
 

لـــــَ  ُِ َ ُأجــــ  وَ   ِــــِ َُ الــــ  حُ ةــــ  يــــَ  ا ــــِ ــــ  ـــــَ  ا   ـــــِ
 

 لغات أفصح على اواردً - الشريفة النبوية والسنة الكريم، الكتاب من- الشارع خطاب كان لما

- همهوف تفسيره يف- وجب والبالغة، الفصاحة أساليب أرقى على اوجاريً  وأشهرها، العرب

 .النادر الشاذ المعنى وهجران واألفصح، األشهر المعنى اعتبار

 القاعدة: تطبيقات من

 المعنى وهذا بالنوم، هنا الَبْرد بعبهم فسر .[24]النبأ: (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ) تعالى: قال-1

د   ما أنه البرد: معنى يف والمشهور العرب، لغة يف االستعمال قليل َبر   عنه يعدل فال الجسم، َحرَّ  ي 

د   كان وإن والنوم" جرير: ابن قال األول  إلى َبر   د،البر ذلك أجل من له فقيل العطش، غليل ي 

 دون العرب كالم معروف من لباألغ على اهلل كتاب وتأويل المعروف، باسمه هو فليس

  [.24/163 جرير ابن تفسير] ."يرهغ

 بعض قال .[27عمران: ]آل ( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ) تعالى: قال-2

 لحي،ا الشيء من الميتة، النطفة ويخرج الميتة، النطفة من الحي الشيء يخرج المفسرين:

 من والحب الحب، من والسنبل النخلة، من والنواة النواة، من النخلة يخرج آخرون: وقال
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 قال والعكس، الكافر من المؤمن يخرج آخرون: وقال والعكس، الدجاج من والبيض السنبل،

 فليس ممفهو وجه له كان وإن ذلك إن" :- والثالث الثاين القولين ضعف بيان يف الطبري اإلمام

 إلى وجل عز اهلل كتاب معاين وتوجيه الكالم، يف الناس استعمال يف الظاهر األغلب ذلك

 فسيرت] ."االستعمال يف القليل الخفي إلى اتوجيهه من أولى الناس يف المستعمل الظاهر

 [.6/309 الطبري

 ابن هقال البعر  شكل على فبالته يخرج الذي الحيوان على العرب لغة يف البعير يطلق-3

يت   ك   ى:تعال قوله تفسير يف- مجاهد وقال اإلبل، من وهو واألنثى الذكر على اسم وهو الس 

 للحمار يقول العرب بعض ألن  الحمار بالبعير أراد.[72]يوسف: (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ)

. وهذا بعير،  شاذ 
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 املوافقة داللة [3]
َ ا ــــَ 508 لــــَ َ َأِو الــــ  ــــُ َو  ُ  ا     ـــــَ   . َ َ لـــــَ

 
هــ  ُــ   ــَ   َِ ا لـــــَ ِــِ ــ  َ   ال ُــ  ــَ ا َــ هـــــَ   لـــــَ      ـــــَ ا رــُ

ــــلُ ُ  ال َ    َ    ُ .  َ 509  ـ ــــ   ــــَ ـ ـ ــــال  ُي ِبـ ــــُك   قِ ـ    
 

ـــــُ  ع   َُ ( ُرـــــ ِ َ )ُأ   قِ رِ  َكـــــَ ـــــ    ـــــ   َ ـــــــــــــــ  
ــاَو  رِ َأو  ِإن  َ ـــ .510  ــش  َ ـ ــُي ُيـ ـــ ــِل ال    ـ ِْ عِ ـ ــح   ـ

 
هـــــَ َ  الـــــرـــــِ   تِق رـــــِ ـــــ  ـــــُ ِْ لـــــ   ا  ـــــِ   الـــــُِس  

ـــ511  ـــَ ِهـ ـ ـــِ  َ  َ    ـ ـــ   ــــ َِ َ ـ َلا ِِ َ   ال   ُ  حُ . َ 
 

ـــ ُ   ـ ـــَ ا ال  ــــ ــــ ـــُ ـ ـ ـــي  َ ه  ــــ ـــ د َبـ ـــ  ـ ــــ ـــ   ِبـ ــــ ـــُ  ُ ِ ـ  َ ـ
َلــــــِ  ٌّ َأو  512   ــــــِ ــــــل  ُرــــــَ اود َقــــــح  بُ . َوَأو 

 
الـــ  ـــَ   ا  ـــــِ َت ـــُ ـــــَ ِ  َوالـــ ـــ  كـــِ ل  ِ  قُ لـــ    ــــــــــــِ

 

  لعبارة.ا لفظ أفراد من وليست الحكم يف العبارة لداللة موافقة اإلشارة داللة فيه تكون ما هي

 النطق. محل يف لمدلوله اموافقً  سكوتمال محل يف اللفظ مدلول يكون ما أو

 المسكوت كون على دلتو واجتهاد، بحث على توقفت الو اللغة، فهم بمجرد دركت علتهو

  النص معاين أفراد من ليس المسكوت ومدلول ،له امساويً  أو المنطوق، من بالحكم أولى عنه

 النص. عبارة من كان كذلك لوكان ألنه

 :كاآلتي ،المناسبة مع نذكرها ،ةمتعدد ألقاب العلماء عند ولها

 ظاللف مدلول ألن بهذا، وسموه العلماء، وجمهور الشافعية عند التسمية وهذه  الموافقة مفهوم-1

 النطق. يف لمدلوله موافق السكوت محل يف

 .انباطً است وال ااجتهادً  ال النص بمعنى ثبت ما بهذا ويقصدون الحنفية، عند وهذا النص  داللة-2

 ال النص، معنى من يؤخذ فيها الحكم أن ذلك: ووجه العلماء، بعض عند وهذا الداللة، داللة-3

 لفظه. من

 باألولوية. الداللة طريق كان إذا بهذا سمىتو األولى  داللة-4

 يثبت بمنطوقه يثبت الذي الحكم أن ذلك: ووجه ،العلماء بعض عند وهذا الخطاب، فحوى-5

 .ومعقوله ومعناه، بروحه، المذكور لغير

 المساواة. الداللة طريق كان إذا الخطاب، لحن-6
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 وجود مع اجتهاد إلى فهمه يف الحاجة عدم ووجهه الشافعي، اإلمام عند وهذا الجلي، القياس-7

 فيه. القياس صورة

 يعلى. وأبي فورك، ابن عند وهذا الخطاب، مفهوم-8

 للمنطوق: المسكوت موافقة جهة من األول: التقسيم

 .به المنطوق من بالحكم أولى عنه المسكوت كان ما وهو أولوي: موافقة مفهوم األول:

 أمثلته: ومن 

 للوالدين، )أف( قول تحريم :ةالعبار داللةف .[23]اإلسراء: (ھ ہ ہ ہ) تعالى: قوله-1

 عنه، المسكوت هو وهذا ولعنهما، وشتمهما سبهما تحريم :موافقةال وداللة .المنطوق وهذا

 نظر. وال بحث غير من يدرك معنى وهو منه، أولى هو ما منع على األدنى بمنع فنبه

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) تعالى: قوله-2

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 اإلشارة: وداللة ،اصغارً  الكتاب أهل من الجزية أخذ العبارة: داللة .[29]التوبة: (ڳ

 يف مَ قدَّ وتَ  للمالكية. االستدالل هذا الكتابي، من بالصغار أولى ألنه الوثني، من أخذها

 (.األولى )قياس بـ الصورتين هاتين تسمية   )القياس(
  .به المنطوق من بالحكم أولى عنه المسكوت كان ما وهو :مساوي موافقة مفهوم الثاين:

 أمثلته: ومن

 بداللة اآلية من يفهم .[228]البقرة: ( چ چ چ ڃ ڃ) تعالى: قوله-1

 بالموافقة معلوم المعنى وهذا الرحم، براءة من للتأكد المطلقة، على العدة وجوب العبارة

 الردة. بسبب زوجها فارقها التي يف وموجود
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) تعالى: قوله -2

 وداللة المنطوق، هو وهذا اليتامى، أموال أكل حرمة العبارة: داللة .[10]النساء: (ک

 كل على األكل من بالمنع فنبه عنه، المسكوت هو وهذا وإغراقها، إحراقها تحريم ة:موافقال

  .(المساواة )قياس بـ الصورة هذه تسمية )القياس( يف مَ دَّ قَ وتَ  اإلتالف. يف يساويه ما

  جتهادا على توقف غير من المسكوت يف المعنى لوجود  تجوز اقياًس  تسميتها أن ويالحظ:

 لفظية. داللته ألن التعارض  عند عليه ويقدم القياس من أقوى فهو لهذا

 والظنية: القطعية جهة من الثاين: التقسيم

 عليه المنصوص الحكم من المقصود المعنى فيه كان ما هو:و ،أولوي قطعي موافقة مفهوم-1

 ڈ ڎ) تعالى: كقوله المنطوق. من بالحكم أولى عنه المسكوت وكان اجزمً  امعلومً 

 يفهم فإنه .[8،7]الزلزلة: (گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ

 ال مما وهذا سيراه، فإنه اشرً  أو اخيرً  جبل مثقال عمل من أن- أولى باب ومن اقطعً - ذلك من

 احتمال. إليه يتطرق وال فيه، شك

 سبع من القيامة يوم يطوقه فإنه اظلمً  األرض من اشبرً  أخذ من» :--قوله آخر: مثال

 هذا كان فإذا األرض، من اشبرً  اغتصب لمن الشديد الوعيد الشارع بين فقد .]ق[ «.أرضين

 منه أوسع هو ما اغتصاب فإن القليلة، المساحة هذه اغتصب من على يقع الشديد الوعيد

 وهذا ى،واألعل الكثير على واألدنى بالقليل نبه وقد الظلم، يف وأدخل الوعيد، يف أشد مساحة

 احتمال. إليه يتطرق ال

 عليه المنصوص الحكم من المقصود المعنى فيه كان ما هو:و ،مساوي قطعي موافقة مفهوم-2

 ڎ ڎ ڌ ڌ) تعالى: قولهك .للمنطوق امساويً  عنه المسكوت وكان اجزمً  امعلومً 

 الشارع توعد فقد .[10]النساء: (ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 أو ماليتي مال أحرق من أن المفهوم: بطريق وعلمنا الشديد، بالوعيد اظلمً  اليتيم مال أكل من
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 تالمسكو الموافق المفهوم وهذا الوعيد، ذلك عليه فإن اإلتالف، صور من صورة بأي أتلفه

 .اجزمً  الحكم يف به للمنطوق مساو عنه

 عليه المنصوص الحكم من المقصود المعنى فيه كان ما هو:و ،أولوي ظني موافقة مفهوم-3

 ال أربع» :--قوله– المنطوق. من بالحكم أولى عنه المسكوت وكان غيره على اراجًح 

 التبحية منع على نص فهو [.د :]صحيح ....« عورها بين العوراء األضاحي: يف تجوز

 ع:بجام العوراء يف المذكور بالحكم أولى العمياء فإن مرتين، عور العمى أن وبما بالعوراء،

 المعنى. بهذا أحرى فالعمياء القيمة، يف انقًص  يسبب العور هذا أن

 عليه المنصوص الحكم من المقصود المعنى فيه كان ما هو:و ،مساوي ظني موافقة مفهوم-4

 من» والسالم: الصالة عليه قولهك للمنطوق. امساويً  عنه المسكوت وكان غيره على اراجًح 

 شركاءه ىفأعط عدل، قيمة عليه العبد قوم العبد ثمن يبلغ مال له فكان عبد، يف له اشركً  أعتق

 يف قالعت سراية على يدل فهو .]ق[ .«عتق ما منه عتق فقد وإال العبد، عليه وعتق حصصهم،

 وجود عدم الظن على يغلب ألنه الحكم  هذا يف بالعبد األمة ألحقوا قد والعلماء العبد، حق

 ذلك. يف بينهما الفرق
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 االقتضاء داللة [4]
َ ِى 513 ـــِ  الـــ  ـــ   َل    َ . َرا َي   ـــ َ ـــ    ـــِ ـــَ ـــا  

 
ا  شـــــَ ـــــ  ـــــَ ِق رـــــَ    ـــــَ ح  َرْ  ِلُـــــــــــــِ و  ُُ  ضـــــــــــــَ

ُـــ  514  ُر  . َأو   ـــــــــِ ا   ـــَ ايِ   ، ل رـــَ يُ  هـــَ     ُِس
 

َ ىـــــــــــــَ   ق  ِ    ا ل  ( ا َلَُ ِبــــــــــــــــــ)َأ   ْع  ح      َ عـــــِ
 

 المتكلم صدق لبرورة إما ،بتقديره إال الكالم ستقيمي ال معنى على اللفظ داللة هي

  به. الملفوظ وقوع لصحة وإما

  أقسام: ثالثة إلى االقتباء داللة تنقسم التعريف هذا على وبناء

 اقدمً م تقديره فلوال الكالم. صدق ضرورة تقديره وجبأ ما أي: الكالم، صدق عليه يتوقف ما-1

 الخطأ أمتي عن وضع اهلل إن» :--كقوله والحقيقة. للواقع اومخالفً  ،اكذبً  الكالم لكان

 يكره ماو والنسيان الخطأ نفس وضع فالعبارة: .[جه :]صحيح .«عليه استكرهوا وما والنسيان

 أن ريب وال موضوعة، غير موجودة أمور عليه يكره وما والنسيان الخطأ أن والواقع عليه،

 :وهو النص، يقتبيه الكالم يف تقديره يجب شيء هنالك إنما المعنى، هذا أراد ما الشارع

 عليه. أكره وما والنسيان الخطأ )إثم(

 ظاهر فإن .[مه ]صحيح: «.الليل من الصيام يجمع لم لمن صيام ال» :--قوله آخر: مثال

 ذات ألن الواقع  يطابق ال وهذا ونية، بعزم إال الصيام ذات وجود نفي على يدل النص هذا

 " وهو: زائد شيء تقدير من الكالم هذا لصدق بد فال نية، بدون يقع قد وصورته الصيام

 نم الصيام يجمع لم لمن حيحص صيام ال" الزيادة: بعد الكالم تقدير فيكون ،" صحيح

 ."الليل

 جهة من الكالم لتصحيح ضرورة تقديره وجب ما أي: ،عقاًل  الكالم صحة عليه توقف ما-2

 ڌ ڍ) تعالى: قولهك المقتبى. ذلك بدون عقاًل  الملفوظ وجود فيمتنع العقل،

 له معنى ال وهذا األمهات، أشخاص تحريم النص: عبارة .[23]النساء: (ڎ ڌ



 

 493 

 

 مستفاد قديرالت وذلك داللته، لتظهر الكالم يف شيء تقدير فاقتبى ،اقطعً  بالنص امرادً  وليس

 (.)نكاحهن ههنا: المقدر فكان العبارة، داللة امتناع بمجرد

 الحكم إضافة من يمنع العقل فإن .[3]المائدة: (ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله آخر: مثال

 ."األكل" هنا وهو التحريم، به يتعلق فعل إضمار عقاًل  فوجب الميتة، ذات إلى

 ،اشرعً  الكالم تصحيحل ضرورة تقديره وجب ما أي: ،اشرعً  الكالم صحة عليه توقف ما-3

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ) تعالى: قوله المقتبى. ذلك بدون اشرعً  الملفوظ وجود فيمتنع

 سفر على أو امريًب  منكم كان فمن التقدير: .[184]البقرة: (ڇ ڇ چ چ چ چ

 أخر. أيام من فعدة )فأفطر(

 (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې) تعالى: قوله ومثله

 ففدية. شعره( )فحلق رأسه من أذىً  به أو امريًب  منكم كان فمن التقدير: .[196]البقرة:

  



 

 494 

 

 املخالفة داللة [5]
ـ   . َأو  َ اَقَض ال  515 ـَ  ـ ـاَل َِ ـ ـُ  ـال  ـ َقَ َ  ُل      َ 

 
ـــــــَ     ـــــــِ  ال ِـــــــَ ـــــــُ ـــــــ  ع ر ـــــــِ   َويـــــــُ ـــــــ  ع، َوق

هُ . َوَضابِ 516  ـــ   ُ ـ ـــُ  ال  ِر َي   ـ ـــ   ـــ   َ ـ ـ ـــت َ ع   ـ
 

كــُ   ُ  َر ـــــــــــ  يد  ِــ إن  ــ  ــ  َت  ــَ ـــــ      حد ُيُـــــــــــِس
 

 عنه. للمسكوت به المنطوق حكم نقيض إثبات

 باآلتي: وتسمى،

 .احكمً  به المنطوق يخالف اللفظ من يستفاد معنىً  ألنه المخالفة  مفهوم-1

  عليه. دال الخطاب ألن بذلك سميو الخطاب  ودليل-2

 ما اوهذ الشرعية، األحكام عليه ىبنوت-سيأتي كما اللقب داللة عدا ما –حجة المخالفة داللة

 لنا:بقو إليه أشرنا ما وهو ،والظاهرية للحنفية  خالًفا-الجملة يف-األصوليين جمهور عليه

 يف المخالفة مفهوم ينفون إنما الحنفية إن والحقيقة والظاهرية، الحنفية أي ة(فَ خال  م   ة  لَّ )وق  

 الكتب  بطون يف أو واأليمان، كاألوقاف الناس كالم يف يكون ما أما الشرعية  النصوص

 .فيها المخالفة مفهومب يحتجون الحنفية فإن والشروح المتون، أصحاب كعبارات

ل ق الذي للقيد يظهر أال وهو:  نفي وىس بالذكر  تخصيصه تقتبي فائدة المنطوق حكم به ع 

  يأتي: ما الكلي الباب  هذا تحت ويندرج عنه  المسكوت عن الحكم

ل ق الذي القيد يكون أال-1  ڳ) تعالى: قوله ،الغالب مخرج خرج قد الحكم عليه ع 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 بنت ألن الغالب، مخرج خرج وإنما له أثر ال لكنه قيد {حجوركم يف} فقوله: .[23 ]النساء:

 كانت بأمها الدخول بمجرد محرمة بها المدخول الزوجة بنتف ،أمها مع اغالبً  تكون الزوجة

 بها. له شأن ال بعيد موضع يف كانت أو رعايته وتحت الزوج بيت يف
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ل ق الذي القيد يكون أال-2  ما أن قبله  وما هذا بين والفرق الواقع  لبيان جاء قد الحكم عليه ع 

 خرج ما أما الورود  أو النزول بسبب مقترن هو بل الشيوع  فيه يشترط ال الواقع لبيان جاء

  الورود. أو النزول بسبب يقترن لم وإن الشيوع فيه فيشترط الغالب مخرج

 (ۉ ۅ ۅ ۋ) تعالى: كقوله االمتنان  به ق صد قد المذكور القيد يكون أال-3

. ليس ما أكل منع على يدل ال فإنه .[14]النحل:   بطري 

 بالمذكور  خاصة حادثة أو خاص، بحكم متعلق سؤال عن جواًبا خرج قد المنطوق يكون أال-4

  السؤال. بخصوص وال السبب، بخصوص اعتبار ال إذ
 .]ق[ «صدقة التمر من أوسق خمس دون فيما ليس» حديث: مثاله

 ألن أحد  به يقل لم فهذا عداه، مما يوسق فيما الزكاة إسقاط على يدل ال بالتمر، فالتخصيص

 .سائل سؤال على جواًبا خرج أنه على العلم، أهل عند محمول التمر( )من الوصف هذا
 تجعل بعلة معلل والحكم ،الغاية وبدء المبادرة، على الحث مخرج خرج القيد يكون ال أن-5

ي   َأي وَب  َأب ي َعنْ  مسلم روى ما مثاله ،له مفهوم ال القيد يَ  اأْلَْنَصار  وَل  َأنَّ  َعنْه   اهلل   َرض  - اهلل   َرس 

-:تًّا َأْتَبَعه   ث مَّ  َرَمَبانَ  َصامَ  َمنْ » َقاَل نْ  س  ال   م  َيام   َكانَ  َشوَّ ْهر   َكص   من جماعة ذهب فقد «.الدَّ

 وأن بعده، أو شوال يف أيام ستة صام لمن تحصل الفبيلة أن إلى الحنابلةو والشافعية المالكية

ن( ،والمبادرة الحث باب من شوال ذكر إنما الحديث  الحسنة أنب معلل هوو  ابتدائية و)م 

 غير يف حتى واقع وذلك كلها، السنة أي الدهر كصيام فيكون أيام بعشرة واليوم أمثالها، بعشر

  له. مفهوم ال القيد تجعل أخرى قرائنو ،له مفهوم ال القيد يجعل المقصد وهذا ،شوال

َ اُبُ َ 517 َ اُي َوال. َأ   ُِس ُي الش  ال ـــــــــُ     َران  ـ
 

ايـــــــَ ع َوبـــــــَ   ان  َوغـــــــَ شـــــــَ َما الـــــــ  ـــــــَ  َح ع لـــــــَ
ا )ِإ  َ ا(518  ِ   َ اُ ، َأي ىـــ  َ اِ ِـــ  ُُ ُـــ  َُ  . َوال 

 
ـــ    ع ـــَ ـــ   ِف، َوال لـــ  ـــَ ع ـــ  ال ـــُ  ـــــِ ـــَ ـــــَ   ِ  ِإن    ا   رـــــَ  ح 

 519 ُُ ُـــــــــَ ُد ِإن  ُي   َحا ِ    َخَ  ُ    ـــــَ  . َوال 
 
 

ِ ُـــــــــــــَ   ُُ اُر  ــِ   َواِ قــ  ُـــــــــــُ  ُ اِن يــَ  الــ  ــَ ـــــَ
َك ِـــــــــَ   ع ُي ـــ  520  ـــ  ـــَ ا ال    ع، َأرـــ  . َ ِ    ح   

 
ـــــ    َتِ  ال ُف َأبـــــ  شـــــ  َما بـــــَ َت، َو ـــــَ َ   ـــــَ َُ  عـــــَ
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 معانيه، بعضب يختص آخر بلفظ المعنى مشترك لفظ تقييد األصوليين: عند الصفةب المراد

 عنىبم النحوي، النعت من أعم هي التي المعنوية الصفة فهي ،اعددً  وال غاية، وال ،اشرطً  ليس

 النعت ذلك فيشمل غيره، أو كان انعتً  الذات، به تتصف بمعنى أشعر ما كل تشمل أنها

 ،هإلي والمبـاف ،"الغنم سائمة" نحو: والمباف، ،"الزكاة السائمة الغنم يف" نحو: ،النحوي

 (ھ ہ ہ ہ ہ) تعالى: كقوله والحال، ،"ظلم الغني مطل " نحو:

 ( ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ) تعالى: كقوله والظرف، .[43]النساء:

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے) تعالى: قوله نحو والمجرور، والجار .[187]البقرة:

  .[84]التوبة: (ۆ

 لغنما سائمة يف" نحو: األوصاف، بأحد الذات على الحكم تعليق الصفة: بمفهوم والمقصود

 فقةن وال المعلوفة، يف زكاة ال أن على فيدل الحمل  على البينونة نفقة وكتعليق ،"زكاة

  .للحائل

 الصفة: مفهوم على تطبيقاتال منو

 ري،للمشت تؤّبر لم التي النخل ثمر أن على والشافعية، كالمالكية الفقهاء من جماعة احتج-1

 مفهوم نفإ .]ق[ «.المبتاع يشترطها أن إال للبائع فثمرتها أ ّبرت قد نخاًل  باع من» :--بقوله

  للمشتري. فثمرتها أ ّبرت قد تكن لم إن المبيعة النخلة أن الصفة هذه

 أحق الثيب» :--بقوله البلوغ، بعد النكاح على تجبر البكر أن على- اأيًب - المالكية احتج-2

 بها أحق اولّيه فيكون بنفسها، أحق ليست الثيب غير أن مفهومه نفإ .]م[ «.ولّيها من بنفسها

  .اإجباره فله كذلك كان وإذا منها،

 رقبة تحرير وجوب اآلية: هذه ومنطوق [.92 :]النساء ( ڄ ڄ ڦ) تعالى: قال-3

 لىع يدل اإليمان بوصف الحكم تعليق ألن كافرة  رقبة تحرير منع فإنه مفهومها: أما مؤمنة،
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 لىع الوجوب علق وقد والكفر، اإليمان صفتان ولها ذات اسم فالرقبة عداه، عما الحكم نفي

  الكافرة. يف الحكم نفي على ذلك فيدل اإليمان، وهو صفتيها إحدى

ْشر ينَ  إ َلى َأْرَبع ينَ  َكاَنْت  إ َذا ،َسائ َمت َها ف ي الَغنَم   َصَدَقة   َوف ي...» :--قال-4 اَئة   ع   .«... َشاة   َوم 

 معلوفة،ال عن الوجوب هذا انتفاء على يدل السوم بصفة وتعليقها الزكاة وجوب فتقييد ]خ[.

 وهو صفتيها إحدى على الوجوب علق وقد والعلف، السوم صفتان ولها ذات اسم فالغنم

 .السائمة غير المعلوفة يف الوجوب عدم على ذلك فيدل السوم،

رات: (ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) تعالى: قوله-5 ج   على بمنطوقه يدل .[6]الح 

  العدل. خبر يف التبين وجوب عدم على وبمفهومه الفاسق، خبر يف التََّبي ن   وجوب

 بواجد ليس من ليّ  أن على يدل [.حم ]حسن: «.وعقوبته عرضه يحل الواجد لي» :--قوله-6

 ألن ي يقب ما يجد حتى غيره، وال بحبس عليه للطالب سبيل وال وعرضه، عقوبته يحل ال

 بأن يتقب التي قاعدتنا بمقتبى عمال عداه، عما الحكم ينفي بالذكر الوصف تخصيص

  حجة. الصفة مفهوم

 بظلم، ليس الغني غير مطل أن على يدل فإنه .]ق[ «.ظلم الغني مطل» :--قوله ومثله:

 .عداه عما الحكم ينفي بالذكر الوصف فتخصيص

 الشرط. انتفاء عند نقيبه ثبوت على بشرط المقيد اللفظ يدل أن هو

 .العقلي أو الشرعي، ال اللغوي  الشرط هنا: والمراد

  :الشرط مفهوم على تطبيقاتال منو

 أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من» :قال--اهلل رسول أن-عنه اهلل رضي-هريرة أبي عن-1

ر من أن الحديث هذا من الشافعية استنب  .]ق[ «.الصالة  لم بحيث وقتها آخر إلى الصالة أخَّ

 الداللة: ووجه عندهم، األصح على قباء تقع صالته فإن ركعة من أقل إال الوقت يف ي درك
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 مل فإنه ركعة ي درك لم من أن على الشرط بمفهوم يدل ...«أدرك من» قوله يف الوارد الشرط أن

  مؤداة. الصالة ي درك

 وألهل الحليفة، ذا المدينة ألهل وقت --يالنب إن» :َقاَل - عنهما اهلل رضي- َعبَّاس   اْبن   َعن  -2

 من عليهن أتى ولمن لهن، هن يلملم، اليمن وألهل المنازل، قرن نجد وألهل الجحفة، الشأم

 والعمرة، للحج المكانية المواقيت بين الحديث هذا .]ق[ «.والعمرة الحج أراد ممن غيرهن

ريد   غير جاوزه أو المواقيت هذه من ميقاًتا بلغ َمن أن منه: الشافعية استنب  وقد  أو للحج م 

 وال إليه، انتهى الذي موضعه حسب يكون فميقاته ذلك بعد العمرة أو الحج أراد ثم العمرة

  الن سك. ينوي أن قبل جاوزه الذي الميقات إلى العود ي كلَّف

 هذه أن على المخالفة بمفهوم يدل شرط "والعمرة الحج أراد ممن" :قوله أن الداللة: ووجه

  العمرة. أو الحج مريد غير جاوزها من حق يف تعتبر ال المواقيت

 اآلية هذه دلت .[6]الطالق: ( ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ) تعالى: قال-3

 جبتو لو إذ  -القاعدة مقتبى على- الحامل لغير النفقة سقوط على الشرط مفهوم بطريق

  فائدة. بالذكر الحوامل لتخصيص كان لما الحوامل وغير للحوامل النفقة

 .[4]النساء: (ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) تعالى: قال-4

ل   على- واضح هو كما- بمنطوقه دل اآلية نص كان فلئن  طابت إذا المرأة من شيء أخذ ح 

 أةالمر نفس تطب لم إذا الشيء هذا أخذ حرمة على المخالف بمفهومه يدل فإنه بذلك نفسها

ل ق المنطوق عليه دل الذي األخذ حكم ألن به   قوله يف وذلك الزوجة رضا على اآلية يف ع 

مْ  ط ْبنَ  َفإ نْ } :تعالى نْه   َشْيء   َعنْ  َلك 
ل وه   َنْفًسا م   يثبت الحل يف شرًطا الرضا فكان {َمر يًئا َهن يًئا َفك 

  األخذ. يحل لم الرضا يتوافر لم فإذا بانتفائه، وينتفي بثبوته

 للمغنم يقاتل الرجل--للنبي أعرابي قال قال: عنه اهلل رضي األشعري موسى أبي عن-5

 اهلل كلمة نلتكو قاتل من» :فقال اهلل؟ سبيل يف من مكانه، ليرى ويقاتل ليذكر يقاتل والرجل
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 أجره يثبت اهلل سبيل يف القتال أن على الحديث منطوق دلَّ  .]ق[ «.اهلل سبيل يف فهو العليا هي

 من أن «َقاَتَل  َمنْ » لفظ من المأخوذ الشرط مفهوم ودل العليا، هي اهلل كلمة لتكون قاتل لمن

د ل اهلل، سبيل يف فليس القتال يف الخصلة هذه عن تجرَّ  األجر استحقاق أن ذلك من فتحصَّ

د الثابت   اهلل. كلمة إلعالء قاتل لمن يكون إنما للمجاه 

 حتى يبعه فال اطعامً  ابتاع من» :قال--اهلل رسول أن- عنهما اهلل رضي- عمر ابن عن-6

 رفيتص أن يملك ال فإنه طعاًما اشترى من أن على الحديث منطوق دلَّ  فقد .]ق[ «.يستوفيه

َب  من أن على الشرط بمفهوم ودلَّ  قببه، بعد إال بالبيع فيه ه   قبل هيبيع أن له جاز طعام له و 

  اهلل. رحمه مالك اإلمام مذهب هو كما قببه

 الغاية. تلك انتفاء عند حكمه نقيض على بغاية المقيد اللفظ يدل أن هو

- الغاية على يدل مما غيرهما أو إلى، أو ،بحتى- معينة غاية إلى ومده الحكم تعليق أن أي

 .قبلها ما حكم يخالف الغاية بعد ما حكم أن يفيد

 :الغاية مفهوم على التطبيقات منو

رات: ( ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ) تعالى: قوله-1 ج   الفئة قتال وجوب المنطوق: .[9]الح 

 تفيء. أن بعد قتالها ترك والمفهوم: تفيء، أن لغاية الباغية

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے) تعالى: بقوله الوضوء، عن يجزئ الغسل أن على المالكية احتج-2

 الغسل أن فلوال الصالة، تقربوا أن فلكم اغتسلتم إن مفهومه: فإن .[43]النساء: ( ڭ

  الصالة. يقرب أن للمغتسل يكن لم الوضوء عن يجزئ

 بعد المرأته الرجل قربان جواز يفيد .[222]البقرة: ( ے ے ھ ھ) تعالى: قوله-3

 الرجل انإتي حرمة هو الغاية قبل الثابت ألن الغاية  قبل اثابتً  كان ما يخالف حكم وهو التطهر،

  المرأته.
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 گ گ ک ک ک) قوله: إلى (ڇ ڇ ڇ چ) تعالى: قوله-4

 حكم وهو الجزية، أداء بعد القتال منع يفيد .[29]التوبة: (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

  قتالهم. حل هو الغاية قبل الثابت ألن الغاية  قبل اثابتً  كان ما يخالف

 وهو الليل، دخول بعد صيام ال أنه يفيد .[187]البقرة: ( ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) تعالى: قوله-5

 .الصيام وجوب هو الغاية قبل الثابت ألن الغاية  قبل اثابتً  كان ما يخالف حكم

 العدد. ذلك انتفاء عند حكمه نقيض على بعدد المقيد اللفظ يدل أن هو

 واءس األعداد، من غيره عن الحكم نفي على يدل مخصوص بعدد وتعليقه الحكم تقييد أن أي

 .نقًصا أو زيادة األعداد من الغير هذا كان

 :العدد مفهوم على التطبيقات منو

 أيام، ثالثة صيام وجوب المنطوق: .[89]المائدة: ( ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ) تعالى: قوله-1

 عليه. زاد أو ذلك عن نقص ما والمفهوم:
 «.خبثال يحمل لم قلتين الماء بلغ إذا» :-- بقوله- اهلل رحمه- الشافعي اإلمام احتج-2

 دون ما أن مفهومه فإن نجسته  القلتين دون ما أصابت إذا النجاسة أن على [.حم :]صحيح

  مفهوم. له هنا فالعدد الخبث، يحمل القلتين

 يدل فإنه .[4]النور: (ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ) تعالى: قال-3

  عنها. ينقص ال كما ثمانين، على زيادة يجلد ال القاذف أن بمفهومه

 أن على بمنطوقه يدل وهو .[2]النور: ( ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قال-4

  ها.عن ينقص ال كما المائة، على يزاد ال أنه على بمفهومه ويدل مائة، يجلدان والزاين الزانية
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 أن على بمنطوقه يدل وهو .[4]المجادلة: ( ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) تعالى: قال-5

 ال أنه على بمفهومه ويدل شهرين، صيام على القدرة عدم عند امسكينً  ستين يطعم المظاهر

  الكفارة. يف امسكينً  ستين من أكثر أو أقل إطعام له يجوز

 زمنةاأل من غيره عن الحكم نفي على يدل مخصوص مكان أو بزمان، وتعليقه الحكم تقييد هو

 .واألماكن

 :كانوامل الزمان مفهوم على التطبيقات من

 عن ينهى ال أنه على .[9]الجمعة: (پ پ پ پ ٻ ٻ) تعالى: بقوله استدل-1

 وقت بيعال عن النهي إثبات بلفظها أفادت اآلية ألن الجمعة  يوم األخرى الصلوات وقت البيع

 يف البيع عن ينهى ال األخرى الصلوات من الجمعة وقت غير أن بمفهومها وتقبي الجمعة،

نْ } قوله يف الزمان مفهوم من مستفاد وذلك وقته، َعة   َيْوم   م  م    .{اْلج 

 يف لمن يجوز أنه على .]ق[ «.دفنها وكفارتها خطيئة المسجد يف البزاق» :--بقوله استدل-2

 داخل البصاق لحرمة إثبات فيه الحديث ألن المسجد  خارج يبصق أن المسجد داخل

  .المسجد خارج يحرم ال أنه على بمفهومه ويدل المسجد،

 يجوز ال أنه على .[197]البقرة: (ٻ ٻ ٱ) تعالى: بقوله الفقهاء بعض استدل-3

 ومنها الحج أعمال اختصاص يفيد هنا الزمان مفهوم ألن وقته  دخول قبل بالحج اإلحرام

 هذه يرغ يف بعبها أو كلها، أعماله تؤدى أن يجوز ال أنه بمفهومه ويفيد فق ، بوقته اإلحرام

  األوقات.

 .[198]البقرة: ( ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) تعالى: بقوله الفقهاء بعض استدل-4

، جبل هو الذي- المخصوص بالمكان الوقوف أن على َزح   بمزدلفة- الحرام المشعر وهو ق 

 يف مستحدث مكان على وقف إذا كما بغيره، الوقوف عنه يجزئ ال الحج أركان من ركن
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 عن هوينفي وحده، له الحكم يثبت " الحرام المشعر عند " قوله يف الظرف مفهوم ألن مزدلفة 

  غيره.

 العالقة حل بلفظه يفيد .[187]البقرة: ( پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-5

 النهار. وقت أي: الزمان، هذا غير يف حرمتها بمفهومه ويفيد رمبان، ليل يف الزوجية

، الَجْمع، لغة: الحصر ، واإلحاطة ، والَمنْع  ، والَحْبس   َق ضيَّ  إذا َحْصًرا: َحَصَره يقال والَتْبييق 

 .به وأحاط عليه

 .الحصر أدوات إحدى بواسطة عنه للمسكوت المنطوق حكم نقيض إثبات :اواصطالًح 

 :هطرق

، األول: الطريق-1  النفي، نم واالستثناء اإلثبات، من االستثناء صورتين، على وهو االستثناء 

 إلى فاألقرب «محمًدا إال الطالب   حبر» قولنا: األولى الصورة من الحصر استفادة فمثال

 األداة بعد فيما الحبور( )عدم األداة قبل ما حكم   نقيض حصرنا أننا الحالة: هذه يف الفهم

 احصرن فقد «محمد إال حبر ما» قولنا: الثانية الصورة من الحصر استفادة ومثال )محمد(،

 تكون ءاالستثنا صورتي ك لتا ففي )محمد(، األداة بعد فيما )الحبور( األداة قبل الذي الحكم

ْخر جةً  األداة  اآلَخر، النقيض يف دخوله وجب نقيض   من خرج ءشي وكل   قبلها، مما بعدها ما م 

 عنه. للمسكوت المنطوق   حكم نقيض يثبت باالستثناء الحصر أن يتبين وبذلك
 :الطريق هذا تطبيقات ومن

ْقَبل   اَل » :--قوله-أ ور   إ الَّ  َصاَلة   ت   وجود ندع الصالة تحقق يقتبي [.شيبة-]صحيح «.ب َطه 

 طهور. بدون الصالة قبول ونفي الطهارة،
 ونفي ،الولي وجود عند النكاح تحقق [.د :]صحيح «.بولي إال نكاح ال» :--قوله-ب

 عدمه. عند صحته
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 اهلل ىسو ماع لها اونافيً  تعالى، هلل لأللوهية امثبتً  اموحًد  يعتبر " اهلل إال إله ال "القائل قول-ت

 .اإلجماعب

 .عداه عما ونفيه الكالم يف المذكور عليه للمحكوم الحكم بإفادة وذلك )إنما(، الثاين: الطريق-2
  الطريق: هذا تطبيقات ومن

 ماع وينفيها تعالى، هلل األلوهية إثبات يفيد .[171]النساء: ( چ چ ڃ ڃ ) تعالى: قوله-أ

  غيره. دون وجل عز فيه األلوهية فحصر عداه 
 من المعتبر أن على فيدل الحصر، يفيد .]ق[ «.بالنيات األعمال إنما» :--قوله-ب

 الحصر إلفادة موضوعة )إنما( ألن كذلك  يكن لم ما دون فق ، الشخص نواه ما هو األعمال

 وهذا يره،غ عن وتنفيه وحده، المنوي وهو ذكر فيما المعتبر فتحصر القاعدة  تقتبيه ما على

 الحصر. حقيقة هو

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) تعالى: قوله-ت

 يفيد .[18]التوبة: (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 يعمر ال " والمعنى: والقصر، الحصر أدوات من أداة فهي للحصر، " إنما " ألن الحصر 

 نأ إلى الفقهاء بعض ذهب فقد ذلك: وعلى إلخ. اآلخر... واليوم باهلل آمن من إال اهلل مساجد

 يف المسجد خارج أو ،امنفردً  أو جماعة، يف المسجد يف الصالة :امسلمً  الكافر به يصير مما

  اآلية. يف المحصورين للمساجد المعمرين من صار ألنه جماعة 

 بقس قد والثالثة ال( بل، لكن،) العطف حروف من بثالثة ويكون العطف، الثالث: الطريق-3

 لإلعادة. داعي فال الحريف المشترك يف مفصاًل  عنها الحديث
 التقدم هذا فإن عامله على تقدم إذا المعمول أن :عامله على المعمول تقديم الرابع: قالطري-4

 يثبت أنه بمعنى: العامل، هذا يف المعمول هذا وقصر حصر أي: الحصر، إفادة على يدل

 عداه، عما وينفيه العامل لهذا الحكم
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 فيه، العامل بتأثير الجزم أو الخفض أو النصب أو بالرفع آخره يتغير ما معمول:الو

  والحال. والمفاعيل، والظروف، عواملها، مع لمجروراو كالجار والمعموالت

 األفعال مثل: يليه، فيما الجزم أو الجر، أو النصب، أو الرفَع، ثحد  ي   ما وهو: عامل،الو

 وأ المبارع تنصب التي واألدوات معناها، يف وما والصفات وأسمائها، والمصادر وأسمائها،

 والمبتدأ. والمباف، الجر، وحروف تجزمه،

  الطريق: هذا تطبيقات ومن

 خافون أي: .[40 ]البقرة: (چ چ) تعالى: قولهك :الفاعل على المفعول تقديم-أ

َمر: (ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ) :وقوله سواي، تخافوا وال وحدي  اعبد أي: .[66]الز 

  غيره. تعبد وال وحده اهلل

 ڦ ڦ) المالئكة: عن حكاية تعالى قولهك :عامله على والمجرور الجار تقدم-ب

 (حئ جئ ی ی) :وقوله بأمره، إال يعملون ال أي: .[27]األنبياء: ( ڦ

 ڻ) وقوله: غيره، إلى ال وحده، إليه وأرجع وأنيب وحده اهلل على أتوكل أي: .[88]هود:

 وقوله: غيره، نعبد وال وحده فنعبده بالعبادة تعالى نخصه أي: .[138]البقرة: (ۀ ۀ

 لغيره، ال واألرض السماوات يف ما وحده له أي: .[26]الروم: ( ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

 قوله:و .[8]العلق: (ڻ ں ں ڱ) قوله:و .[210]البقرة: (ی ی ىئ ىئ) وقوله:

 هذه يف المعاين تلك انحصار على يدل فإنه .[36]األنفال: (ڑ ڑ ژ)

  المجرورات.

 وهو اهلل( )إلى فقدم .[158عمران: ]آل (پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: وكقوله

  غيره. إلى ال وحده اهلل إلى تحشرون والمعنى: به، معلق ألنه )تحشرون(  الفعل معمول

  لك. إال نسجد وال نصلي ال أي: [رز ]صحيح: «ونسجد نصلي ولك» :--وقوله
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 الساعة علم أي: .[34]لقمان: (وئ وئ ەئ) تعالى: قولهك :عامله على الظرف تقدم-ت

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ) تعالى: قولهو أحد، فيه يشاركه وال بمعرفته تعالى يستقل

ونَ } عامله على القيامة( )يوم الظرف قدم فإنه .[85]البقرة: (  إلفادة {الَعَذاب   َأَشد   إ َلى ي َرد 

 ي:أ األمر، هذا مصير إليَّ  إنَّ  وكقولك: القيامة، يوم يقع كونه على العذاب أشد إلى الرد قصر

 إلي. إال ليس األمر مصير إن

 عليه أي: .[9]النحل: (ڦ ڦ ڤ ڤ) تعالى: قولهك :المبتدأ على الخبر تقدم-ث

 سواه. أحد على ال وحده
 بتعريف رالحص أو بالتعريف بالحصر يسمى ما وهو :الخبر يف المبتدأ حصر الخامس: الطريق-5

 نحو: امبافً  كان أم زيد، العالم نحو: بالالم اومعرفً  امقرونً  الخبر أكان سواء- الجزأين

 لمثالينا يف المعنى ويكون عهد، قرينة عدم عند الخبر يف المبتدأ حصر يفيد- عمرو صديقي

 زيدل الحكم فأثبتنا غيره، دون الصديق هو اعمرً  وأن غيره، دون العالم هو ازيًد  أن السابقين:

 فالوص بتقديم النوع هذا عن بعبهم ويعبر الحصر، معنى وهو غيرهما، عن ونفيناه وعمرو

 له. اخبرً  الخاص الموصوف على
  الطريق: هذا تطبيقات ومن

 الصالة، يف خولللد والتسليم التكبير لفظي تعيين إلى والحنابلة والشافعية، المالكية، ذهب-أ

 [.د :]صحيح «.التسليم وتحليلها التكبير تحريمها» :--قوله يف ورد لما منها  والخروج

 كان ما حلي وال بالتكبير، إال وغيره الكالم عليه يحرم فال التكبير، يف منحصر تحريمها أي:

 إلى ةباإلضاف معرف مصدر )تحريمها( لفظ ألن وذلك بالتسليم، إال بها اإلحرام قبل له حالاًل 

 الحنفية خالفو التسليم(. )تحليلها ومثله التكبير، يف الصالة تحريم حصر ذلك فأفاد البمير،

 غيره أن ييقتب ال التكبير ذكر ألن ذكر  بكل الصالة افتتاح يجوز وقالوا: للمفاهيم، المانعون

 بخالفه.
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ع ي على البينة» :--قال-ب َعى على واليمين المدَّ  أوالمبتد [.سف :]صحيح «.عليه المدَّ

 المدعى يف اليمين وينحصر لغيره، تكون الو المدعي يف البينة فتنحصر خبره، يف محصور هنا

  لغيره. يكون الو عليه

 فعةالش أن القاعدة بمقتبى يفيد [.ط :]صحيح «.يقسم لم فيما الشفعة» :--قوله-ت

 يف صَرهح )المبتدأ( الشفعة لفظ فتعريف فيه، إال تجب فال يقسم، لم فيما انحصارها يجب

  غيره. دون يقسم فيما إال تثبت ال فالشفعة الحصر ذلك على وبناء الخبر،

 بتدأالم حصر القاعدة بمقتبى يفيد [.د :]صحيح «.الطهور الصالة مفتاح» :--قوله-ث

 فتحيَ  ال منها، ممنوع مغلقة أنها على فدل الطهور  يف الصالة مفتاح انحصار أي: الخبر، يف

. إال منها المنع ويزيل غلَقها   الطهور 

 هاءالفق بعض استدل وبهذا [.د :]صحيح «.مثنى مثنى والنهار الليل صالة» :--قوله-ج

 بنا صرح وبه اهلل، رحمه مالك اإلمام لوق وهو ركعتين، على الليل صالة يف يزاد ال أنَّه على

 ذلك ىفاقتب الخبر، يف محصور المبتدأ ألنَّ  الحديث  لفظ ظاهر إنَّه قال: حيث العيد  دقيق

 مثنى. هو فيما الليل صالة حصر
 على يهف واقتصر احكمً  الشارع بين إذا أنه وذلك :البيان مقام يف االقتصار السادس: الطريق-6

 ليلد يدل لم ما غيره، دون المذكور يف للحكم احصرً  يعتبر االقتصار هذا فإن األمور، بعض

 .الحصر إرادة عدم على
 الطريق: هذا تطبيقات ومن

 الحنفية بعض استدل وبه .[2]النور: ( ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قال-أ

 مالحكي الشارع ألن تغريب  هناك وليس فق ، الجلد هو إنما بالبكر البكر زنا حد أن على

 المذكور يف حصرال يفيد البيان مقام يف الشارع واقتصار بيان، مقام والمقام اآلية، يف اقتصر عليه

  غيره. دون وحده،
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-يالنب عن النص جاء ألنه شرعي  حد يف قطعه بعد العبو إعادة من الفقهاء جماهير منع-ب

-يالنب أن وفيه- عنه اهلل رضي- هريرة أبي حديث يف كما قطعها، بعد السارق يد حسم-

- :منافذ سد ألجل الحسم وهذا [.ك بز، :]صحيح .«احسموه ثم فاقطعوه، به اذهبوا» قال 

 علماء ولدى القطع، على الحسم -- النبي فرتب النفس، تلف إلى يؤدي ال حتى الدم 

 الحسم الإ القطع بعد ثمة فليس وعليه: ،"الحصر يفيد البيان مقام يف السكوت أن" األصول:

  الوجه. هذا من الشرع على استدراك العبو فإعادة فحسب،

 بين التخيير يحصر .[3]النساء: (گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ) تعالى: قوله-ت

 يدل لبيانا مقام يف واالقتصار البيان، محل يف عليها اقتصر الشارع ألن فق   المذكورة األعداد

  القاعدة. تقبي كما الحصر، على

 فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن خالًصا، منافًقا كان فيه كن من أربع» :--قال-ث

 عاهد وإذا خان، أؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا يدعها: حتى النفاق من خصلة

 دون فيها تنحصر المنافقين صفات أن على يدل العدد هذا على--فاقتصاره .]ق[ «.غدر

  عنها. زائد على آخر دليل يدل لم إذ غيرها 

 وعلم جارية، صدقة من ثالثة: من إال عمله انقطع اإلنسان مات إذا» :--اهلل رسول قال -ج

 فيها الحصر يفيد الثالثة على--فاقتصاره [.ت :]صحيح «.له يدعو صالح وولد به، ينتفع

 ملهع إلى تعود كثيرة أعمال الثالثة هذه من يتفرع أنه إال ،القاعدة عليه تدل كما غيرها، دون

  قال: حيث السيوطي نظمه ما منها نذكر موته، بعد به المنتفع
اَت  إَذا ــَ ن   م ــْ َس  آَدمَ  اب ــْ ي ــَ ر ي ل ــْ ج ــَ  ي

 

ه    ــْ ي لــَ نْ  عــَ ال   مــ  صـــــَ ر   خ  يــْ ر   غــَ  َعشـــــْ

وم    ـــ  ل ا عـــ  ـــَ ه ـــَّ ث ـــَ اء   ب عـــَ ل   َود  جـــْ ـــَ  ن

 

َدَقات   النَّْخل   َوَغْرس     َتْجر ي َوالصــــَّ

ة    َراثــَ ف   و  حــَ صـــــْ اط   م  بــَ ر   َور  غــْ  ثــَ

 

ر    فــْ ر   َوحــَ ئــْ بــ  َراء   َأوْ  الــْ ر   إجــْ هــْ  نــَ

ت    يــْ ر يــب   َوبــَ غــَ لــْ اه   لــ  نــَ ي بــَ ْأو   يــَ

 

ه    ـــْ ي ـــَ اء   َأوْ  إل ـــَ ن ـــ  ل   ب حـــَ ـــَ ر   م ـــْ  ذ ك

يــــم   
لــــ  عــــْ ْرآن   َوتــــَ قــــ  ر يــــم   لــــ   كــــَ

 

 

ا  ــَ ْذه خــ  نْ  فــَ ــث   مــ  اد ي ر   َأحــَ َحصـــــْ  بــ 
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 يسل وأن قاعدة: يف المقاصد يف عنه الحديث فسيأتي األحياء اآلخرين بعمل االنتفاع أما

 سعى. ما إال لإلنسان
ر، أن قبل عليها فوقع امرأته، من ظاهر رجاًل  أن- عنهما اهلل رضي- عباس ابن روى-ح  ي َكف 

 يف حجليها بياض رأيت اهلل، رسول يا قال: ،«ذلك؟ على حملك ما» :--اهلل رسول له فقال

 حتى يقربها أال وأمره ،--اهلل رسول فبحك» عليها: وقعت أن نفسي أملك فلم القمر،

 رالمظاه على واحدة كفارة الواجب بأن القائلون استدل الحديث وبهذا [.جه :]حسن «.يكفر

 وأخرى للظهار، واحدة كفارة، من أكثر الواجب قال: من على وردوا يكفر. أن قبل واقع الذي

 البيان  معرض يف وهو واحدة، كفارة على اقتصر قد --اهلل رسول بأن التكفير، قبل للوطء

 ارةالكف غير آخر واجب هناك كان ولو العمل، وقت عن البيان تأخير يجوز ال إذ الحصر، فأفاد

 .--اهلل رسول لبينه
 المخالفة. مفهوم بحجية القائلين عند حجة مبت التي السبعة المفاهيم تنبيه:

 غيره. عن الحكم ذلك انتفاء على العلم باالسم فيه الحكم علق الذي اللفظ داللة هو

 ويين،النح عند الثالثة بأنواعه الَعَلمَ  فيشمل الصفة، دون الذات على الدال اللفظ هو والَعَلم:

 اة،النح عند اللقب خصوص يعنون ال فاألصوليون ذلك وعلى والكنية، واللقب االسم وهي

 حوي،الن االصطالحي بالمعنى اللقب به المقصود ليس هنا فاللقب ذم، أو بمدح أشعر ما وهو

 إضافةً - األصوليين عند اأيًب -اللقب ويشمل والكنية. االسم ومن منه أعم هو ما به يقصد بل

 االسمية. عليه غلبت الذي والمشتق الجمع، وأسماء األجناس، أسماءَ - الَعَلم السم

 هوو والحنابلة، الشافعية بعض به قال شاذ قول يف إال العلماء جمهور عند بحجة ليس وهو

 .دساف

 ذلك: على التطبيقات من

 اهلل. رسول ليس محمد غير مفهومه: .[29]الفتح: ( ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله -1
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 شفاء. الحجم غير يف ليس مفهومه: .[شيبة :صحيح] «شفاء الحجم يف» :--قوله-2
 منطوقه دل الحديث فهذا [.د :]صحيح .«عثرته اهلل أقاله امسلمً  أقال من» :--اهلل رسول قال-3

 على )مسلم( لفظ من المستفاد اللقبي مفهومه ودل عثرته، اهلل أقال المسلم أقال من أن على

 .هب يؤخذ فال الجمهور  نفاه لقب مفهوم وهذا له، أجر فال المشتري أقاله إذا المسلم غير أن
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ـــد   :األوىل اجملموعة ــة   اْلَمــَبــاد ئ   َقــَواع  .اإلسالم ل لـتَّـــْشـــر ْيــع   اْلــَعــامَّ  ـي 

 .العامة المقاصد قواعد :الثانية اجملموعة

د   الثالثة: اجملموعة ْيح   اْلَمَواَزَنة   َقَواع  . َبْينَ  َوالتَّْرج   اْلَمَصال ح 

د   :الرابعة اجملموعة ة   اْلَقَواع  يَّ
د  َقة   اْلَمَقاص  َتَعل  . اْلم   ب اْلَوَسائ ل 

د   :اخلامسة اجملموعة د   َقَواع  ْيَن. َمَقاص  ف  َكلَّ  اْلم 

د   :السادسة اجملموعة . َعن   اْلَكْشف   َقَواع  د   اْلَمَقاص 

اال اجملموعة
َ
د   :بعةس د   َقَواع  ْجت َهاد . ف يْ  اْلَمَقاص 

 
 اال
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 الشريعة مقاصد الثاني: الطريق

 من بد ال بل األولية، اللفظية ودالالتها ألفاظها عند الوقوف النصوص فهم لسالمة يكفي ال

 يف- اأحكامً  ينتج المتكلم، قصد عن امبتورً  احرفيً  اأخًذ  الكالم أخذ ألن  مقاصدها تحري

 واضح. أمره وهذا يرضاها، وال المتكلم يريدها ال عكسية-الغالب

 بداية عم بدايتها كانت أي نفسها، الشرعية األحكام نشأتها يف صاحبت المقاصد وجدنا ولهذا

 والسنة، الكتاب نصوص يف مبثوثة كانت قدو  --الرسول على الكريم الوحي نزول

 ليها إ واإلشارة اإليماء أو بها، التصريح حيث من بتفاوت وتعاليمها أحكامها يف ومتبمنة

 قهوحقائ دالالته له واصطالًحا لقبيًّا علًما جعلهاو ،هاوتدوين هاتأليف إلى الحاجة تكن ولم

 يف السلف ويستحبرها األذهان، يف ثابتة شرعية ومقررات معلومات كانت بل ومناهجه 

 .-- النبي صحابة هم الشارع بمقاصد الناس أعلم ولهذا  وأقبيتهم اجتهادهم

 الصدر عن ن قل اأحيانً  مكتوبًة  انصوًص  إال يجدون ال المتأخرون أصبح الزمان طال ولما

 لمتأخرا فيأتي مقاصده عن امجردً  فق  اللفظ ينقل كثيرة اوأحيانً  النص، بهذا المقصد األول

 ،ذلك يف بونيكت العلماء بدأ عليه وبناءً  الشارع قصده لما امخالفً  افهمً  فيفهمه الدليل إلى فينظر

 :كاآلتي مراحل، بخمس فيه التأليف مرَّ  وقد

 التفسيرو والفروع األصول كتب يف مبثوثة المرحلة هذه يف المقاصد كانتو األولى: المرحلة

 كاآلتي: موجزة ونذكرها :بها خاصة مؤلفات يف بالتأليف مفردة تكن ولم ،والرقائق

 الحج"و ،"اومقاصده الصالة" هذا: يف وكتبه الثالث القرن أهل من وهو الترمذي الحكيم-1

 وذلك  امنببطً  اعلميً  منحى منه أكثر ،اإشاريً  اذوقيً  منحى تعليالته يف نحى وقد "وأسراره

 األصول. أو الفقه من كتبه تعد وال لتصوفه
 (.الشريعة محاسنولديه:) (هـ365 )ت "الكبير القفال" الشاشي القفال بكر أبو-2
 العلل. كتاب وله :هـ(375 ت) األبهري بكر أبو-3
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 (.والعلل األحكام) صلة: له ومما كثيرة، كتب وله :هـ(403 ت) الباقالين-4
 القياس، تحت متناثرة، مسائل شكل على األصوليين عند بالمقاصد االهتمام الثانية: المرحلة

 كاآلتي: الفقهية، القواعد أو المصلحة، أو

 صاحب هوو والقصد، والغرض، المقاصد، لفظ كثيًرا استعمل الذي (هـ478 تويف) الجويني-5

- الحاجيات- البروريات" الشارع لمقاصد الثالثي التقسيم يف والسبق الفبل

 فبل   صاحب أنه كما المقاصد. يف الكالم أسس من صبحأ الذي التقسيم وهو ،"التحسينيات

 الشريعة. يف الكبرى البروريات إلى اإلشارة يف وسبق  

 بشكل االستصالح وتناول البرورية الخمس الكليات ضحو قدو (هـ505 تويف) الغزالي-6

  .بعده نلمَ  الركائز مثلت التي المصالح، لمراتب المكمالت ووضع ،أوضح

 األقيسة بين سيما وال الترجيحات، باب يف المقاصد أدخل الذي هوو (هـ631 تويف) آلمديا-7

 ا.نفسه المقاصد مراتب وبين المتعارضة،
 المقاصد علم واضع أنه الكثير ويعده :هـ(660 ت) السالم عبد بن الدين عز الثالثة: المرحلة

 األحكام عدقوا" الفريد بكتابه-اشتهر ما أكثر اشتهر وقد مقاصد، عليه يطلق لم وإن الحقيقي

 المهك باعتبار سواء الشريعة، مقاصد يف خاًصا يكون يكاد كتاب وهو ،"األنام مصالح يف

 مقاصد يف كالم هو والمفاسد، المصالح يف الكالم أن باعتبار وأ ،األحكام مقاصد يف الصريح

 المفاسد. ودرء المصالح جلب يف تتلخص التي الشريعة،

 القرايف الدين شهاب اإلمام وفكره، علمه ووارث تلميذه ذكر إلى يجر السالم، عبد ابن ذكرو

 يًماوتنظ وتحريًرا ضبًطا فاقه وإن شيخه، قاله عما يخرج يكاد الو حسناته. من فهو (هـ684)

 العرض. البروريات على زاد وقد .والنظريات للقواعد
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 ،فتاواه خالل من اواسعً  اعمليً  اتوظيفً  المقاصد علم فوظف (ـه728ت) تيمية ابن جاء ثم

المقاصدية. القواعد من جملة وتقعيده ومنهجيته،
 (1)

 

 يسمه لم وإن المقاصد علم واضع ويعد (:ـه791)ت الشاطبي إسحاق أبو :الرابعة المرحلة

 هور،مش الفقه أصول يف كتاب وهو الموافقات كتابه من كبيرة مساحة له خصص ولكن ،اعلمً 

 هذا اشتهر وقد الشريعة، لمقاصد الثاين القسم وخصص أقسام، خمسة على قسمه وقد

 يف اطبيالش بعد أتى نمَ  وكل   كثيرة، علمية دراسات عليه وأجريت القسم، هذا سببب الكتاب

 .الغالب يف عليه عالة فهو المقاصد

 وسعت بسبب وذلك  الحديث العصر يف وذلك مستقل: كعلم استقالله الخامسة: المرحلة

 من ثلة وتاله ،اعلمً  هعلي طلقأَ  حيث (ـه1284)ت عاشور ابن بالطاهر هذا بدأ وقد  العلوم

 مجمع بجهود وتتوجت أكاديمية، ودراسات تخصصية أقسام له خصصت حتى العلماء،

 الخيرية لألعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة مع بالتعاون الدولي ياإلسالم الفقه

 وقد (،هـ1433) عام واألصولية الفقهية للقواعد زايد معلمة إنجاز تم حيث ،يةاإلنسانو

 مقاصدية، قاعدة (136) بلغت وقد (2) المعلمة من األول القسم الشرعية للمقاصد خصص

 امناسبً  هرأيت بما ذلك يف وتصرفت أهمها، ت  مْ ظَ نَ  وقد الشريعة. لمقاصد تطور آخر بمثابة وهي

 وعلى ،الفقه أصول عن يتجزأ ال أصيل جزء المقاصد وألنَّ  لمناسبتها  هنا ووضعتها م،للنظ

 (3) الشاطبي. اإلمام المؤسس سنة

ِ َشـــــــــ     ال حُ ا ـــــــــِ َر َ  .521      أ َ  ايع ايَ غَ  ُِ  
 

عـــــَ   ـــــ   ُِ هـــــَ   ع  ـــــــــــــَ ـــــِ ُِسبـــــَ    اِ َجـــــ    َو ـــــــــــــُ
 

                                 
 ( راجع كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي.1)

ين ن( هذا القسم عمل مجموعة من الباحثين يف المقاصد، وهم: د. أحمد الريسوين، والدكتور عبد الرحمن الكيالين، األستاذ مصطفى حس2)

 عبد الهادي. وعبد الناصر حمدان بيومي. 

( وكذلك الشرح مستفاد من هذا القسم من المعلمة باإلضافة إلى كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوين، وكتاب الموافقات 3)

 ي.لمؤسس الفن اإلمام الشاطبي، وكتاب: )مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية( للدكتور محمد سعد اليوب
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 ألجلها. الشريعة أتت التي الغايات هي :الشريعة مقاصد

  وتوضيحه:

 جزئية. أو كلية كانت سواء التشريع أثناء الملحوظة واألغراض، األهداف الغايات:

 جمعتت وهي ،تحقيقها هو التشريع لصدور الباعث كان إنما أي :ألجلها الشريعة أتت التي

 .الدارين يف اإلنسان ومصلحة اهلل عبودية تقرير هو واحد، هدف ضمن

َ َ ا ــــــِ  َ . َ    522 َُاَر َوال  ــــــ  َِ ُِِ  ا   ــــــــــــــ ـ  احَ ع 
 

ئِ   ــــــــــــــــ   ضــــــــَ   ــــــــــــــــِ ـ َك َأن  َ    َ  َ ا بَ َهـ  حاهِ   
ــــــــــــــــ  . ُرَُاب523  ُش َ  ـ  ُ َها َل   َ  َُاضــــــــَ  اا َأغ 

 
ا َوَ  ــــــــــــ    هـــــَ هـــ  ـــَ ـــَ    َ ـــ  لـــِ  ـــَ ا  َوَ  ــــــــــــ   ـــَ ـــــَ   

 
ب أي   جتهدت أن وعليك التشريع، ومقاصد أسرار على تتعرف أن المجتهد أيها عليك يتوجَّ

 أقرب ونوتك الخطأ، من فتواك تسلم حتى الفتوىو الحكم إصدار عند تراعيها وأن ضوئها، يف

 الشريعة. روح إلى

َ ــــــــــ   .524 عَ      ِ  يُ َ ا     ُِ يُ  ِ   ع  ال  ِ الشـــــــــ     
 

عــــــــَ ــــــــ    ِ  ــــــــِ  اَورــــــــَ   يُ  ــــــــِ قــــــــَ  حع  ــــــــَ   ــــــــ 
 

 عللةم كذلك التعبدية األمور حتى الجملة، حيث من وذلك معلل أنه التشريع يف األصل أنَّ  أي

 من أعم دهنقص الذي التعليل وهذا الدارين، يف العباد مصالح وتحقيق هلل العبودية بتقرير

 معنا، رم المنبب ...كما المناسب الوصف على إال تجري ال فتلك القياس  باب يف التعليل

  للشارع. ملحوظ معنىً  وأي كالحكمة منه أعم هو وما هذا فيه فيدخل هنا أما

 من للةمع وهي ،قليلة-تعريفها مر وقد-التوقيفية األمور أن أي (قليل تعبد به وما) وقوله:

 .-سبق كما-القياس فيها يجري وال التفاصيل، حيث من وتوقيفية الجملة، حيث

َكم   ومصالح بمعان   األحكام رب ي الشارع أنَّ  وجدنا ولهذا  يف :مثاًل  ذلك ومن معقولة وح 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) تعالى: قال الصالة:

 الزكاة: ويف .[45]العنكبوت: (ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
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 (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ)

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) الصيام: ويف .[103]التوبة:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) الحج: ويف .[183]البقرة: (ڦ ڦ ڦ

 (ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[27]الحج:

525.    َ ــــاَ ِْ ال   ِ     يُ َوا   ـــــ ــــ   ال ِعَ ـ ــــعَ ـ ـــــ ــــحُ ـ ـ    
 ُ  
 

عـــــَ  ايد الــــ  ــــِ ـــــَ  َت بــــِ    حُ عــــ  ـــــُ يــــَ  ا ــــِ   لــــِ ــــ  ــــَ
 

 قبل من بها االمتثال-تفصيالتها وجميع وشروطها أركانها-العبادات يف األصل أنَّ  أي 

َكمها إلى التفات   دون الشريعة نتهبيَّ  الذي وشكلها وهيئتها صورتها وفق على المكلفين  ح 

 إناطتها وعدم التعبد فيها الغالب ألن مداركنا  عن الخفية الجزئية ومصالحها ومعانيها

 عليها، جديدة أحكام لبناء مناسبة منببطة ظاهرة بأوصاف تعلق ولم معقولة جزئية بمصالح

 األوصاف منتشرة مصالحها أخرى جهة ومن جهة من العبودية محض لتقرير جارية هي بل

 بالدارين. ومتعلقة

ُي ِ    ال عَ . 526   َ ـــ َ اَ اِي َأن   ُ َوا    اـــَ ــــــَ ــــــــــــ  
 

ــــ  ــــَ   ــــَ  ال ، َواجــــ  ِإل ا ــــِ   هـــــَ عـــــَ ــــِ ا ا ع   ــــِ ـــــَ ــــ    ُأث
هـــــَ 527  شـِ ـ  عـ  ـــــَ ُ  لـــــُ رـِ   يـَ ـــــ  ا . لـَ  يُ يسد  ـُ

 
عــــــَ   يُ  ــــــَ َ ُـــــــــــــــ  ا  ــــــُ َحرــــــَ َحايع بــــــِ ــــــ    ــــــ 

 
 المالية، المعامالت أحكام تشمل فإنها ولذا العبادات  سوى ما كل هنا بالعادات المقصود 

 والنفقة، والعدة والطالق كالزواج األسرة  وأحكام والرهن، والشركة واإلجارة كالبيع

 والبّينات، والشهادات القباء وأحكام ،روالتعازي والحدود كالقصاص الجنايات  وأحكام

 ةالكثير الشريعة مجاالت من غيرها إلى واألشربة، األطعمة وأحكام والزينة، اللباس وأحكام

 المصالح أساس على مبنية ألنها والمعاين  األسرار مدركة أنها العادات يف واألصل األخرى.

 العادات أحكام قالوا ولهذا فيها، المصلحة ووجه حكمتها ويفهم يدركها أن للعقل يمكن التي
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 أسرارها، عن ينقب أن المجتهد فعلى  دارت حيثما المعقولة والمصالح المعاين مع تدور

 االجتهاد. يف ويستثمرها

ــــُح ال  528 ــــَ اِبـ ـــــ ــــِمِ  َقـ ـــــ ــــحِ . َوَ ـ ــــاِ ـ ــــَ ـ ــــَ ـ  ـ
 

ــــــــــــــــــــــحِس ـــــَ   ـ ا َوبـــَ حِس ـــــَ ـــُـــــَ ـــِ   حِ ا ل ـــُ ا ـــــــــــــِ   
ــــس  ع لــــُ  ـــــ  َقىــــــــــــ. 529   عــــَ ــــ  ـــــَ    ـــــ  ع رــــُ  

 
ْع  ـــــِ    ــــــــــــــَ     ـــــَ ـــــِ ـــــَ   ِ  رـــــُ ـــــ  ُ بـــــِ ِإَراَ 

 
 عن ادوتستف ،األحكام تشريع من الشارع إرادة عن تعبر كلية قبية هي المقاصدية: القواعد

 ريعةالش أدلة من مستفاد ،عام   معنىً  عن به يعبَّر ما هي: أو .الشرعية لألحكام االستقراء طريق

  .أحكام من عليه ب ني ما خالل من إقامته إلى الشارع إرادة اتجهت المختلفة،

 كاآلتي: مجموعات، سبع على سيكون ةالمقاصدي القواعد عن والكالم 

ــة  اْلـَعـ د ئ  ااْلَمـَبـ د  َقـَواع   :األولى   والمقومات األسسب تهتم وهي :ي  اإلسالم ع  تَّْشـر يْ لل   امَّ

 حرية قيقكتح أبوابه  جميع يف الظاهرة العامة وأوصافه ومعالمه ،ياإلسالم للتشريع األساسية

 ،والمرونة ،للشريعة والحاكمية ،والوسطية ،الحرج ورفع واليسر ،وكرامته اإلنسان

 مبادئ ضمن تدرس التي األخرى الكلية المبادئ من غيرها الى ،الجزاء وثنائية ،والشمول

 الصدقو والصبر والشكر والتقوى واالستقامة كالرحمة الشرع: بها جاء التي والقيم األخالق

 ولعالقتها لوضوحها لها نتعرض ولم واألمانة... واإلخاء والسماحة والوفاء والعفة والعدل

 .ياإلسالم للدين األساسية المبادئ من األخالق مكارم أن نشير أن ويكفي األخالق، بعلم

 عالقتهما حيث من والمفسدة المصلحة موضوعَ  تناولتو :العامة المقاصد قواعد :الثانية 

 ناظمةال القواعد ثم ،ومراتبها وأنواعها ،وضوابطها المعتبرة المصلحة ومعايير ،بالتشريع

 ملواز من هي التي القواعد من غيرها إلى ،اتيوالتحسين والحاجيات البروريات لموضوع

 ومقتبياتها. المصلحة أصل

د   :ةثالثال  ْيح   اْلَمَواَزَنة   َقَواع   لتيا العامة المنهجية األصوَل  رض  عْ تَ  وهي :اْلَمَصال ح   َبْينَ  َوالتَّْرج 

 وهي ،األساسية ودعائمه المقاصدي الفقه مفاصل من هو الذي الموازنات فقه عملية تحكم
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 بين وأ ،المصالح بين الترجيح عملية يف شرًعا والمعتبرة المراعاة األصول مجمل تتبمن

 بينها. فيما تعارضها عند ،والمفاسد المصالح بين أو ،المفاسد

د   :ةرابعال  ة   اْلَقَواع  يَّ
د  َقة   اْلَمَقاص  َتَعل   جهة نم الوسائل بين العالقة توضح وهي :ب اْلَوَسائ ل   اْلم 

 عملية. وأحكام آثار من ذلك على يترتب وما ،أخرى جهة من والمقاصد

د   :ةخامسال  د   َقَواع  ْينَ  َمَقاص  ف  َكلَّ  لفينالمك بمقاصد المتعلقة الكلية القواعد تتناول وهي :اْلم 

 على حكمال يف الشارع لمقصود مخالفتها أو موافقتها وأثر ،الشارع بمقصود عالقتها حيث من

  نفسه. المكلف عمل

د   :ةسادسال  د   َعن   اْلَكْشف   َقَواع   بتتث التي المنهجية والمسالك لقواعدا توضح هيو :اْلَمَقاص 

 ملع منها ليس عما وتمييزها وإثباتها الشرع مقاصد عن الكشف ألن ،الشرعية المقاصد بها

 مراده. وتبي ن الشارع مقصود تعيين بها يتم التي القواعد من بجملة محكوم علمي

د   :ةَسابعال  د   َقَواع  ْجت َهاد   ف يْ  اْلَمَقاص 
 
 راعاتهام ينبغي التي المقاصدية األصول تناولت وهي :اال

 يقهتطب نحو متوجًها كان أم ،وتفسيره النص فهم نحو متوجًها أكان سواء االجتهاد عملية يف

 تهاررق التي المنهجية والبواب  الموجهات خالل من ليكون ،ووقائعه أفراده على وتنزيله

 أحكامه. من الشارع لمقصود ومحقًقا موافًقا اجتهاًدا المجموعة ههذ قواعد

 جالحر برفع المتعلقة القواعد وهي بالمقاصد عالقة لها التي القواعد من مجموعة بقيتو 

 محكومال الفعل تحت األول بابال يف لها، األنسب مكانها يف عنها الكالم سبق وقد والمشقة،

 به.

 القواعد: هذه إليكف
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 املقاصدية القواعد

 ياإلسالم للتشريع العامة املبادئ قواعد :األوىل اجملموعة

شــــــ   َ   .530 ِم    ِإ    لَ يــــــُ و   لــــــِ ــــــ   خــــــَ ــــــَ
 

 ....................................... 
 

 يوالنه والتكليف، باألمر العباد، على الحكم يف األصلي الحق صاحب أن القاعدة: تقرر

 ڻ ڻڻ ڻ ں ں چ تعالى: قال خلق الذي وجل عز اهلل هو والتقييد، لمنعوا والتحريم،

 من أو حكم، من لهم بد ال الناس أن اضمنيً  تفيد والقاعدة .[54 األعراف:] چہ ۀ ۀ

 األعلى، ومرجعه مصدره يكون أن البد الحكم هذا أن صراحة تفيد ولكنها حياتهم، يف أحكام،

 اانيً ث وهم بإذنه، أو منه إال عليهم حكم فال وعباده، اهلل خلق   أواًل  فهم الناس، أما تعالى. اهلل هو

 غيره، ىعل والحكم التسل  حق لبعبهم فليس وصالحياتهم، حقوقهم يف متساوين يولدون

 قد بشيء إال لغيره، والطاعة الخبوع واجب بعبهم على وليس فيه، اهلل أذن قد بشيء إال

 به. اهلل أمر

 چگ گ گ ک ک چ :تعالى قال البالغ إال ممهمته وما ذلك، لهم ليس الرسل حتى

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ :قالو [48 الشورى:] چڻ ڻ ڻ ں چوقال:  [99 المائدة:]

 من الشرع من بشيء يأتي أن الرسول حق من وليس .[12 التغابن:] چچ چ چ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ :تعالى قال نفسه تلقاء

 الرسل على اهلل أحاله الذي البيان حتى .[47 – 44 الحاقة:] چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ىب مب خب حب جب يئ چ :قال ولهذا اهلل  لبيان مبلغون إال وماهم ابتداء اهلل تواله العلماءو

 عالى:ت قال للناس، ينقلوه أن إال الرسل أمر ثم ابتداء فبينه .[19 – 18 القيامة:] چحت جت يب

 ورثة وأمر .[44 النحل:] چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ
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 ٻ ٱ چ تعالى: قال نقص، أو زيادة دون من كذلك للناس ينقلوه أن العلماء وهم الرسل

 .[187 عمران: آل] چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

530................................... 
 

شــــ  ـــــُ   يسِ      ــــِ   ُ َويــــُ  و  ِــــــــــــَ ــــَ  اِ  د يـــــَ  لـــــُ
 
 

 وادثالح استمرار بين ترب  فهي الالمحدود. المستمر لالجتهاد الباب تفتح قاعدةال هذه 

  االجتهاد. واستمرار

 الو سنة، وال كتاب نص شأنه يف يرد لم مما يطرأ، وما يحدث ما والحوادث، بالحادثة والمراد

 ،وقائع وجمعها بالواقعة، المعنى هذا عن كذلك يعبر وقد الشرع. يف به خاص حكم له تقدم

 نوازل. وجمعها بالنازلة، أو

 وأ بالوجوب، أو بالتحريم، أو باإلباحة، الشرعي  الحكم القاعدة، يف بالحكم المقصودو 

  بالكراهة. أو بالندب،

 حكم تعالى اهلل دين يف فله يظهر، أو يطرأ أو يقع جديد مشكل أو أمر كل أن تقبي فالقاعدة

 يماف بمقتباه والعمل   لمعرفته عنه والبحث طلبه فيجب فيها، يدخل ما أو األحكام هذه بأحد

  جماعات. أو اأفرادً  بالناس، ونزل طرأ

 عنيي بل به، اومصرًح  عليه امنصوًص  ،اجاهزً  معيَّنا يوجد الحادثة يف اهلل حكم أن يعني ال وهذا

 قواعد،و مسالك من لها الشرع نصبه وفيما ودالالتها، الشرعية األدلة مقتبيات يف مبمن أنه

  واالستنباط. والتحري باالجتهاد إليه التوصل يمكن وأنه

 ناجمه،م من ويستخرجه يستكشفه من إلى يحتاج الجديدة، الوقائع يف اهلل حكم أن هذا ومعنى

 للناس. يكشفه ثم

ـــــــــــــــا َ اَ     اْل  ـــــــانَ  َلُ  َ  َقح   .531 ُ َبـ   ـــــــَ
 

 ........................................ 
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 لقهخ يف وحكمته تعالى اهلل إرادة فيها تتجلى وأسسه، الدين قواعد من أساسية قاعدةال هذه

 تنويع يف وحكمته إرادته فيها تتجلى كما ،اخصوًص  وذريته آلدم خلقه ويف ،اعمومً  الكون لهذا

  متفاضلة. متمايزة وَجْعل ها الخالئق

ه اإلنسان لجنس تعالى اهلل وتكريم  يف ليهاع ومنبَّه   بها مصرح معلومة قبية لشأنه، وتعظيم 

 حتاجت وال الناس، جميع-تفاوت على- ويدركها يعرفها حقيقة فهي القرآنية، اآليات عشرات

 وإثباتها. الكتشافها جهد أو اجتهاد إلى

 جنس بها اختص التي والتفبيل التشريف مظاهر من كثير يف يتجلى آدم لبني اإللهي التكريمو

 :التكريم هذا مظاهر فمن الكائنات. أجناس من غيره على اإلنسان

 والعناية التعظيم مظاهر من الخلَق، ذلك رافق وما ،)آدم( األول اإلنسان خلق تبمنه ما-1

 حسنأ يف وتسويته كخلقه البداية، منذ وذريته المخلوق هذا بها اهلل خص التي والحفاوة،

َعلَّمْ  لم ما وتعليمه األرض، يف واستخالفه اهلل، روح من فيه والنفخ تقويم،  لمالئكةا حتى ه  ت 

 من عديدة مواضع يف عليه منصوص هذا وكل الجنة. وإسكانه له، المالئكة وإسجاد الكرام،

 .الكريم القرآن
 كذلك وهذا ونعمه. وخيراته الكون هذا مخلوقات من يحصى ال ما له سخر تعالى اهلل أن-2

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ) وجل: عز قوله منها نورد كثيرة، آيات يف ومفصل مذكور

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ) سبحانه: وقوَله .[33،32]إبراهيم: (جئ

 ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) :قولهو .[13،12]الجاثية: ( يث
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 (ۈ ۈ ۆ ۆ) وقال: .[22]البقرة: ( ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[5]النحل:

 لمالتع على والقدرة القابلية اإلنسان خولت التي الصفة وهي :والفكر العقل مَلكة ومنها-3

 من يحصى وال يعد ال ما لإلنسان وتحصل نشأ ذلك وعن والتدبير. والتفكير والتعليم،

 بشريال الجنس يزداد النعمة، هذه وبفبل المكتسبة. يةاإلنسان والخبرات والعلوم المعارف

 ومكانتها مكانها تراوح التي المخلوقات من غيره على اوتفوقً  اتطورً -العصور مر على-

 األولى.

 ٻ ٻ ٱ) تعالى: قال :وإسعاده وإنقاذه وتزكيته، لهدايته الكتب وإنزال الرسل إرسال  -4

 وقوله .[38]البقرة: (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ې ې ې ې ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) تعالى:

 اجتماع وبفبل .[123،122]طه: (ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ودرجات عظيمة مكاسب نيل من الدنيا الحياة هذه يف اإلنسان تمكن والعقل، الوحي نعمَتـي  

 (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ) تعالى: قال والرقي، والتحبر التنعم من عالية

 .[21]اإلسراء:
ـزاد التكريم وهذا   .[18]الحج: ( گ گ گ ک ک ک ک ) تعالى: قال :بالشرع ويصان ي 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قال الصالح، والعمل اإليمان هو :اهلل عند ومعياره

 وقوله .]التين[ (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ) تعالى:

رات: (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ج   ممن الفطرة، أصل عن انحرفوا ممن كثير فيه وقع وما .[13]الح 

 ربانية. غير جاهلية معايير فهذه الجمال، على أو المال، على أو النسب على بناءً  يقدمون



 

 522 

 

531................................... 
 

ـــــــــــــَف   ـــــــــــــ ـــَ  َوَلـــــــــــــ     ِ َع  ارَ  ِإ    انِ ِلن   ِـــَ
 

 رآنالق أن لوال اثنتين، قاعدتين جعلها باإلمكان كان ولقد ،وجهين أو شقين ذات القاعدة هذه 

  وتكاملهما. ترابطهما لشدة وذلك صيغ، وعدة مواضع عدة يف الوجهين بين جمع الكريم

ر   )ال األول: الشق ْزرَ  وازرة   َتز    :أخرى( و 

 صحي وال هو، إال وعمله بكسبه يؤاخذ فال ،اذنبً  أو جناية أو خطيئة اكتسب من كل أن ومعناه 

 اأبً  رالغي هذا كان سواء أثر، وال دخل فيه له يكن ولم يفعله لم مما ذلك، من اشيئً  غيره تحميل

 لهم ممن أحد إلى الجناية تبعات تسري فال .امرؤوًس  أو ارئيًس  أو ،ازوًج  أو اأًخ  أو ،اابنً  أو

 هعلي كانت لما ردّ  فيه وهذا والخطيئة. الجناية يف كسب منه يكن لم ما بالجاين، ما عالقة  

 ينب والثارات ،اآلخر بذنب القبيلة من والواحد قريبه، بذنب القريب مؤاخذة من الجاهلية

 غريم. والطارف القبائل،

 :سعى( ما إال لإلنسان )ليس الثاين: الشق

 به.وكس وجهده سعيه من كان ما إال عليه، ويعول ويلحقه يستحقه شيء ألحد ليس أن ومعناه 

 أن يف ويطمع غيره، أعمال   على يتكل أن وال عمل، بدون ثمرة أو اثوابً  ينتظر أن ألحد فليس

 ،اعقابً  هعن أحد يتحمل   وال ،اثوابً  الغير حسنة بسبب يجد ال المسيء أنو ،إليه ثمرتها تحول

ه   به بطَّـأَ  وَمن» الحديث يف جاء وكما  أحكام يف ثابتة القاعدة وهذه .]م[ «َنسب ه   ب ه   ي ْسر عْ  لم َعمل 

ل الخطأ القتل دية إال منها يستثنَ  ولم الدنيا  هولكن ،جناية ترتكب لم أنها مع العاقلة بها ت حمَّ

 القتل، يقصد لم خطأ القاتل ألن التعاون  باب ومن الحرج، ورفع التشريع يف الرحمة باب من

 آدميين بحقوق القتل تعلق أخرى جهة من ولكن يتعمد، لم َمن على عقاب ال أنه واألصل

 سارية. فالقاعدة ذلك عدا وما الخطأ، دية وهي البمان دفع فبقي

 ستثناها فيما إال بها ي بر وال األحياء بعمل ينتفع ال الميت أن فاألصل اآلخرة أحكام يف وأما

 هب ي بر دمتع ضرره عمل وكل-سيئة سنة سن قد كان إذا فهو ضرره يلحقه ما فأما الدليل،

 الناس إلى المتعدي وسعيه هرزو   من ولكنه ،استثناء   أنه ال ضرره قهحلي فإنه-موته بعد الناس
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--النبي قولالقتل  ل يف فهو الخاص فأما ،اوعامً  اخاًص  ذلك يف الدليل ورد وقد موته  بعد

 .«القتل سن من أول كان ألنه دمها، من كفل األول آدم ابن على كان إال ،اظلمً  نفس تقتل ال» :

 من ووزر وزرها عليه كان سيئة، سنة اإلسالم يف سن ومن» :--النبي قولف العام وأما ]ق[.

 ]م[. .«شيء أوزارهم من ينقص أن غير من بعده، من بها عمل

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ) تعالى: قوله حملي   وعليه

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ) تعالى: وقوله .[25]النحل: (ائ ائ ى ى ې ې ې

 .[13]العنكبوت: (ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 فيه ووردت أوسع فأمره ،غيره أعمال من إليه ويصل موته بعد المكلف به نتفعي ما ماوأ

  :أمرين إلى ترجع ،تاستثناءا

ن   كالذي وتسببه، سعيه سابق   بفبل   ،هستحقيو إليه رجعي أنه إما-1  حسنة، سنة اإلسالم يف َيس 

 نم أو ماله من له فتنجز بعبادة يوصي وكالذي القيامة، يوم إلى بها عمل من أجر له فيكون

 ولدهما، حفظ يف هماسببلت الوالدين تكريم أو ،تركه الذي ماله من هعن ي تصدق وكمن تركته،

 غير كلبش كسبه، يف داخلة فهي مباشرة، يعملها لم أنه ولو اإلنسان عليها يثاب األعمال فهذه

  مباشر.

 ک ) تعالى: قال ،والوجوب االستحقاق باب من ال واإلحسان، التفبل باب من أنها وإما-2

 انتفاع من ذلك يف الخاص الدليل استثناه ما أو .[261]البقرة: (ڳ گ گ گ گ ک ک

 وإخراج له، واالستغفار والدعاء الدين، وقباء الجنازة، صالة وهي: األحياء بعمل الميت

 كهإشرا أو عنه واألضحية عنه، والعمرة والحج عنه، الصيام وقباء عنه، والتصدق عنه، الزكاة

 ثوابال إهداء مسألة وأما التوقيف، فيه فاألصل ذلك عدا وما عنه  بالنذر والوفاء ،ثوابها يف

 ،حساناإل واسع كريم اهلل أن وذلك الميت  يصل الثواب أن يستبعد وال الفية،خ مسألة فهي
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 أن ال ينفعهم، أنه ثبت ما لهم يقدموا أن موتاهم نفع دواأرا إن اءحياأل على ينبغي ولكن

 .حيحص صريح دليل به يرد لم ألنه لهم، القرآن كقراءة ال  أو يصلهم أنه نعلم ال بما ينشغلوا
  .ءشيب ينتفعون ال والكفر النفاق فأهل ،امخلًص  امسلمً  الميت يكون أن االنتفاع هذا وضاب 

َ ـــــ   .532 ـــــــــــــــُِس    ُ  ِ ُـــــَ    ال ِ     يُ َوا   ُُ     ال 
 
 

 ........................................ 
 

ـر   وذاته، أصله يف اإلنسان األول: شقين: من القاعدة  :الثاينو وخالقه. لربه إال عليه عبودية ال ح 

 اإلباحة. هو وأفعاله اإلنسان تصرفات يف األصل

  :األول الشق فأما

 تحكم وأي هل استرقاق أي وأن وكرامته. وكيانه شخصيته ويف رقبته يف حر اإلنسان أن فمعناه 

 ألسباب ألصلية،ا حريته على ودخياًل  اطارئً  ااستثنائيً  اشيئً  يعتبر ،اجزئيً  أو اكليً  كان سواء فيه،

 كانت ،ماإلسال جاء ولما ،البشر عليه نشأ فطري وصف الحريةف واستثنائية. طارئة اأيًب  هي

 بل شرية،الب المجتمعات كافة يف متفشية لبعض، بعبهم الناس وعبودية االسترقاق ظاهرة

 دىم على عليه، المتعارف والعائلي االجتماعي النظام من يتجزأ ال اجزءً  أصبحت قد كانت

 يالت والتدابير األحكامو التوجيهات من اكبيرً  اعددً  اإلسالم وضعف متطاولة. وقرون عهود

 :شرعيين مقصدين نحو تدفع كانت

 نم أفراد كأنهم-اعمليً - يصبحوا لكي معاملتهم، وترقية األرقاء وضعية تحسين أولهما:

 يالت باأللفاظ التخاطب عن حتى النهي حد إلى هذا يف األمر وصل وقد األسرة. أفراد جملة

 ومالكيهم. العبيد بين حينذاك سائدة كانت

 إنهائها نحو اسيرً  واالسترقاق، الرق لحالة والفعال، الممنهج المتدرج، التقليص هو :هماوثاني

 أصلها. من عليها والقباء

  المبدأ: هذا من الثاين الشق وأما
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 تعالى اهلل يأهه التي وأفعاله اإلنسان تصرفات يف األصل أن ويعني ولمقتباه. لألول امتداد فهو

 التي والقيود الحدود أن كذلك يعني وهذا فيها. حر وهو له مباحة إليها، وأحوجه بها للقيام

 ذلك وىس ما ويبقى وبدليل. بسبب إال تكون وال طارئ، شيء الناس تصرفات على توضع

 .الفعل وحرية والجواز اإلباحة أصل على

532................................... 
 

شــــُ  َ   اُ  ــــــــــــ     َوالــــ  نُ يــــَ شــــُ   ــــِ            ـــــ   ــــِس الــــ 
 
 

 .مفصاًل  وسيأتي عنه. متأخر   آخر شرعي بحكم شرعي، حكم رفع هو :النسخ

 دينال أصول بها ويقصد ،والفروع الجزئيات معنى يقابل ما هي :الكلية األصول أو والكليات

 نوم العبادات، أصول ومن والتوحيد، اإليمان عقائد من ،والتشريعية االعتقادية وأسسه

 والمصالح للحقوق البامنة والقواعد المبادئ ومن الكريمة، والقيم األخالق أمهات

 بين وال احدة،الو الشريعة يف ال تنسخ، ال فهي  البشرية وللعالقات البشرية للحياة البرورية

 المنزلة. الشرائع كافة يف ثابتة مشتركة ودعائم ركائز فهي وأخرى. شريعة

ايِ     ـــــــــَ رُ  .533 ُِ  يِ َع ــــ  ال    ــــَ  ُ  َ  َ اب   فسِ َوال 
 

 ........................................ 
 

 اميعً ج فهم العقالء، بين فيها جدال ال التي القطعية والمدركات الحقائق َسلَّمات:الم  ب   المراد

  أساسها. على ويتعاملون بها ويسلمون يدركونها

 وهي .امعً  بهما يكون وقد بالحس، يكون وقد بالعقل، إدراكها يكون قد المسلمات وهذه

 ررةالمتك التجارب خالل ومن الجماعي، البشري العقل بدهيات خالل من وتستقر تتشكل

يَّـة والعادات المستمرة والممارسات
ـنَـنـ  طَّردة. الس    الـم 

 واألوصاف األشياء كادرإ يف المستعملة يةاإلنسان الحواس مجمل بالحس: والمراد

 السمع )وهي: الخمس الحواس باسم المعروفة الظاهرة كالحواس المادية، واألحاسيس

 .والذوق( والشم واللمس والبصر
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 رية،الفك واالختيارات والتقديرات اآلراء فيها تدخل ال هنا، المقصودة العقلية المسلَّماتو

 تلك فيها ماب تفكيرهم، وطرائق ومرجعياتهم النتماءاتهم اتبعً  فيها، الناس أنظار تختلف التي

 الذاتية األحكام فيها تدخل ال كما بالعقالنيين. أصحابها ويوصف بالعقالنية توصف التي

 الهمأحو بحسب الناس، بين وتختلف تتفاوت التي واألحاسيس، المشاعر عن الناشئة

 .وطبائعهم وأذواقهم

 بعد. علمية حقيقة تصبح لم لكونها النظريات  وال الفرضيات فيها تدخل وال

ْعَتمَ - والحسي العقلي بمصدريها- القطعية المسلمات هذه أن القاعدة: وتقرر  شرع ال يف دةم 

 هذه تتهوأثب تبمنته ما فكل خالفها. ما يقبل وال إليها، ويحتَكم عليها، وي بنىَ  بها، في عَمل

 ناعه،وامت باستحالته شهدت ما وكل .اشرعً  ومعتمد مقبول فهو البدهية، القطعية المسلمات

 بدا. ما ذلك من بدا ولو الشرع، إلى نسبته أو به القول يجوز وال مردود، باطل فهو

 انتك سواء النهائية، القطعية العلمية، الحقائق ومنها المسلمة، المعلومة القطعيات جميعف

 به، يتقب ما بقبول وذلك عليها، والبناء بها األخذ من بد فال ذلك. غير أو ...فلكية أو طبية

 باستحالته. تقبي ما ورد  

 إنما ،هوكتب وبرسله تعالى، باهلل اإليمان أن خالف، وال شك إليه يتطرق ال الذي المعلوم منو

 بالمسلمات األخذ" قاعدة على أي الحسية، واآليات العقلية البراهين أساس على يقوم

  ."والحسية العقلية

 بدهياتال هذه بقوة العباد على ثابتة والسالم، الصالة عليهم رسله وحجة سبحانه، اهلل فحجة

 وأ جحودها يف عذر الناس من ألحد يكن لم ولذلك والحس. العقل بها يقبي التي القطعية

 .فيها الشك حتى أو لها التنكر

ح    ...................................533 ــَ  َوقـــــَ ــَ  عـــــَ  ـــــــــــَ  ب ــ  ُ بــَ     ُِ  ــَ ــ     ُ   ِــ ال  لــَ
 

  .الفطرة مراعاة وعلى الفطرة أساس على مبنية وفروًعا أصواًل  الشريعة أن أي
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 أمانتهم لتحمل بها وهيأهم الناس، عليها اهلل خلق التي المستقيمة السوية الهيئة هي والفطرة:

 ذلك: فمن الحياة. هذه يف رسالتهم وأداء

 فطري زوعن وهذا والعبادة. بالربوبية وإفراده هوتوحيد باهلل اإليمان أساس على الشريعة بنيت-1

 وهو لسبيل.ا سواء وتهديه وتحفظه له تستجيب الشريعة فجاءت البشرية. النفس يف أصيل

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) :تعالى قوله يف المذكور المعنى

 ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 وجل عز قولهو .[31،30]الروم: (ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 خلقته اهلل وصبغة .[138]البقرة: (ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ)

  وعبادته. لتوحيده ومهيأة متجهة سبحانه جعلها التي وفطرته،

نْ  َما قال:--النبي عن عنه، اهلل رضي هريرة أبي عن الصحيحين يفو  َعَلى ي وَلد   إ الَّ  َمْول ود   م 

ْطَرة ، َدان ه   َفَأَبَواه   اْلف  َران ه   َأوْ  ي َهو  ، َأوْ  ي نَص  َسان ه  نَْتج   َكَما ي َمج  يَمة   ت  يَمةً  اْلَبه  ونَ ت ح   َهْل  َجْمَعاءَ  َبه   س 

نْ  ف يَها ول   ث مَّ  ."َجْدَعاءَ  م  َرْيَرةَ  َأب و َيق   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ) :عنه اهلل رضي- ه 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ) :قولهو .[30]الروم: (ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

ف: (ېئ ېئ خر   يه،إل اولجوءً  له، وتعظيًما إليه، تشوًفا تعالى، اهلل إلى فالتوجه .[87]الز 

 ام وهذا صارف. يصرفه ولم حاجب يحجبه لم إذا تلقائي، فطري توجه هو عنده، لما وطلًبا

 العصور. كافة ويف والشعوب، األمم كافة عند وممارسَته عنه التعبير نجد

 ري،البش للكيان البرورية االحتياجات جميع لحفظ تبمنها أيًبا، الشريعة فطرية ومن-2

 نم أنواع إلى محتاجون والناس وروحية. بدنية ومعنوية، مادية من ومتكامل  متوازن بشكل

 أبدانهم. وتغذية بطونهم إشباع إلى كاحتياجهم تماًما وقلوبهم، ألرواحهم التغذية
 والعصور، األمم مختلف من الناس عند المسلَّمة الفطرية والمبادئ القيم لكافة إقرارها-3

 الصفات. هذه ألضداد وكرههم والجمال، والصدق واإلحسان والعدل للخير كحبهم
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 نزعة تهاوكماال األمور وعزائم المعالي إلى فالتطلع والرخص. العزائم بين تكاليفها يف جمعت-4

 الشريعةو فطرية. رغبة أيًبا هو والمشقة، البعف عند والتيسير التخفيف وتَطـل ب   فطرية.

 واألحوال. والقدرات والهمم األشخاص بحسب محله، يف كل   ليوضع وذاك، بهذا جاءت
 الة،والص العامة، والواليات الجهاد، يف والنساء: الرجال بين تختلف التي الشرعية األحكام-5

 ةالفطري االختالفات على مبنية كلها والزينة... واللباس، الزوجية، والعالقات والصوم،

َكر   َوَلْيَس } الجنسين بين القائمة  .{َكاأْل ْنَثى الذَّ

ُِ    َ  بَ  .534 لِ  وِ الل  اِر ـــــَ     سِ ال َ ِـــــــــَ  جـــــَ
 

 ........................................ 
 

 وهي سماتها. أهم من وسمة يةاإلسالم الشريعة معالم من بارًزا معلًما تشكل القاعدة هذه

 تدال،واالع التوس  أساس على قائم وقواعدها، وتكاليفها أحكامها يف الشريعة منهج أن تعني

  تفري . وال إفراط بال

 "القصد" ظبلف اأيًب  عنه يعبر ومشتقاته، " الوس  " بلفظ الشرع يف عنه المعبر   المعنى وهذا

 يف وتوس  اعدل أي .[19]لقمان: (جت يب ىب) :وتعالى تبارك اهلل قولك ومشتقاته.

  المتماوتين. ودبيب قوياءاأل لوثب امجانبً  تفري ، وال إفراط ال مشيك

 المتطرفين بين األوس  األمر أي .]خ[ «.تبلغوا القصَد  والقصَد » الحديث: يف ومنه

 والغالين. والمجافين والمتساهلين،

 لوس .ا طريق فيها يسلك أنواإلنفاق... والتالوة ،الكالمب الصوت ضب  يف هذا مثل ورد وقد

 ألرحام،ا وصلة الواجبة، كالنفقات عينية  كانت سواء الشرع، يف المقدرة غير الواجبات وكل

 بالمعروف واألمر   تعالى، اهلل إلى والدعوة العلم، كطلب كفائية  كانت أو القرآن، وتالوة

 .الوس  طريق فيها يسلك كلها .المنكر عن والنهي

ْرداء، أبا سلمان   فزار ..." :بخاريال ويف ْرداء أمَّ  فرأى الدَّ َلًة، الدَّ َتَبذ   شأن ك؟ ما لها: فقال م 

 له: قالف طعاًما، له فصنعَ  الدرداء، أبو فجاء الدنيا، يف حاجة   له ليس الدرداء أبو أخوكَ  فقالْت:
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ْل، ، فإين ك  َل، حتى بآكل أنا ما قال: صائم  ،يق الدرداء أبو ذهب الليل   كان فلما فأكل. تأك   وم 

: قال: الليل، آخر من كان فلما نم، فقال: يقوم، ذهب ثمَّ  فنام، نم، فقال:  اآلن، ق م سلمان 

َيا. : له فقال فصلَّ ا، عليك ل نَفسَك  وإنَّ  حًقا، عليك لرب َك  إنَّ  سلمان   ا،حقَّ  عليك وألهلك حقًّ

ه . حق   ذي كلَّ  فأْع     «.سلمان   َصَدَق » :-- النبي فقال له، ذلك فذكرَ  ،--النبيَّ  فأتى حقَّ

َك » فيه الترمذي وزاد  ا عليك ولَبْيف    «.حقَّ

 ڤ) :سبحانه قوله هو حكمها، وتعميم القاعدة هذه تأسيس يف الجامع الشرعي النصو

 .[143]البقرة: ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ارفص العامة، بالوسطية اإلسالم وأمة اإلسالم وصف يف صريحة جامعة الكريمة اآلية فهذه

 المجاالت. كل يف معتمًدا إسالميًّا، ومسلًكا منهًجا واالعتدال والعدل التوس 

 القاعدة: تطبيقات من

 ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن} :وتعالى تبارك قوله-1

 إحالة فيه [.89المائدة: ]سورة { مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 هل تكون قد الحانث أن ذلك الحنث. كفارة يف الواجب الطعام مقدار من المتوس  الحد على

 يف اقت رً م فيكون ،وحرج ضيق أيام له تكون وقد ا.عاليً  إنفاقه مستوى فيكون ،وسعة يسر أيام

 ألدنى.ا المستوى يجزئه ولم ،األعلى المستوى يلزمه لم ،يمينه عن يكفر أن أراد فإذا نفقاته.

 مًعا. لهما المتوس  الحد يعتمد وإنما
 عنف ،التوس  هي ،وأدعيته ومواعظه وخطبه عباداته يف-- اهلل لرسول العامة السمة كانت-2

 صالت ه فكانت ،الصلوات :--النبي   مع أ صل ي كنت» :قال عنه اهلل رضي سمرة بن جابر

 .]م[ «قصًدا وخطبت ه ،قصًدا
 

 

 



 

 530 
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هـــــَ   ارـــُ شـــــَ ارـــــ   اَأيـــ   َ اِــــــــــــ ـــــَ   ِــــــــــــ  ع بـــــَ
 

 لأص على عليهم وتنطبق الناس، جميع تشمل كونها هو الشريعة، أحكام يف األصل أن أي

  المساواة.

 وية.والتس العموم، ويقتبيه: اآلخر على يدل منهما كل متالزمين، شطرين من تتكون فهي

 عموم لىع المعين الحكم تعميم أي واحد، بحكم عليهم الحكم تقتبي الناس بين فالتسوية

 فالمعنيان واحدة. معاملة ومعاملتهم بينهم، التسوية معناه للناس عامة أحكام ووجود   الناس.

 يف والتخصيص التمييز وأما التشريعية، وقواعدها الشريعة أحكام يف األصل وهما متالزمان،

  االستثناء. فهو ،األحكام

لقة هو األول فأصلها المساواة، أو التسوية، فأما  لقهمخ فقد عليها. الناَس  اللـه   خلق التي الخ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) تعالى: قال واحدة، ونفخة واحدة، مادة من ،اواحًد  اجنًس 

 األصل هذا ومن .[72،71]ص: (ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

 نفسية، وأ جسدية، كانت سواء آدم، بني بين المشتركة والخصائص الصفات انبثقت الواحد

 اجتماعية. أو قلبية، أو

 ذلك: تطبيقات ومن

 يكلم من فقالوا سرقت التي المخزومية المرأة أهمتهم اقريًش  أن عنها اهلل رضى عائشة عن-1

 :فقال--اهلل رسول فكلم--اهلل رسول حب أسامة إال عليه يجترئ ومن--اهلل رسول

 مأنه قبلكم من ضل إنما الناس أيها يا» قال: فخطب قام ثم .«اهلل حدود من حد يف أتشفع»

 نأ لو اهلل وايم الحد، عليه أقاموا فيهم البعيف سرق وإذا تركوه، الشريف سرق إذا كانوا

 .]ق[ «يدها محمد لقطع سرقت محمد بنت فاطمة

 :قال ااحتالمً  يذكر وال البلل يجد الرجل عن--اهلل رسول سئل قالت عائشة عن-2

 أم فقالت .«عليه غسل ال» :قال البلل يجد وال احتلم قد أنه يرى الرجل وعن .«يغتسل»
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حسن: حم، ] .«الرجال شقائق النساء إنما نعم» قال: غسل؟ أعليها ذلك، ترى المرأة سليم:

 د، ت، مي[.

 --النبي له فقال له، ابن   ومعه-- النبيَّ  يأتي كان رجاًل  أن أبيه، عن قرة، بن معاوية عن-3

 «فالن؟ ابن فعل ما» فقال:--النبي ففقده أحبه. كما اهلل أحبك اهلل رسول يا فقال «أتحبه؟»

 الإ الجنة أبواب من ابابً  تأتي ال أن تحب أما» ألبيه:-- النبي فقال مات. اهلل رسول يا قالوا:

نا؟ أو اهلل رسول يا خاصة أَلـه   رجل: فقال «؟هعلي ينتظرك وجدته ل   .«لكلكم بل» قال: ل ك 

  [.لس، حم، ك :]صحيح

ي   سِ َوغُ  .535 ـــــِل ُ  َُ جِ ـ ـــــ   ــــــ ،ـ  ............. حد
 

 ...................................... 
 
 

 هاتغيير ماأ .اشرعً  المعتبرة العلمية لبواب او لشروطل اوفقً  الشرعية، األحكام بعض تتغير

 لتعطي أو الدين، يف ابتداع إما فهو صحيح، علمي سند غير وعلى شرعية، غير بطريقة

  بسبيل. فيه نحن مما ذلك وليس وفساد. عدوان وكالهما ألحكامه.

 شرعية، ريقةبط الشرعية األحكام على تطرأ التي التغيير أنواع جميعَ  هنا، األحكام بتغير ونعني 

 ينب نفسه، الشارع من بالنسخ ذلك كان وسواء وضعية، أو تكليفية األحكام هذه كانت سواء

 لتغير المراعي والوالة، العلماء باجتهاد كان أو الواحدة، الشريعة يف أو وأخرى، شريعة

 حديداتوت تقييدات بإحداث أو االستثنائية، األحكامو بالترخيصات أو واألحوال، األسباب

  ذلك: مظاهر ومن األصلية. األحكام على

 .مفصاًل  أتييوس .األحكام تغيير وجوه أبرز وهو النسخ،-1
 أو حرج أو مشقة وجود بسبب للفعل، األصلي للحكم امغايرً  احكمً  تعطي وهي الرخص،-2

 الترخيص. أسباب من ذلك نحو أو ضرر،
 مفصلة. النظم آخر يف ستأتي منها تسعة ذكرت وقد الفتوى، تغير موجبات-3
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 َوَأجـــــــ  ـــــــَ ـــــــَ    ..................535
 

،ُرةَ   َُايد ــــــــــــــــــــــ      اِب ـ   ـــــَ   َ ُـــــــــ   ح  قـــــَ  اثـــــَ
 

 طبيعتها حيث من تنقسم ،-- الرسول وسنة الكريم الكتاب آيات بينتها التي األحكام أن أي

  تفصيلية. وأحكام إجمالية، أحكام قسمين: إلى

 وقواعد عامة مبادئ شكل على ياإلسالم التشريع بها جاء التي فهي :اإلجمالية األحكام أما

اًل م   كلية،  ڀ ڀ پ) :تعالى قوله يف بالشورى كاألمر وفروعها  وجزئياتها كيفيتها جم 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 تعالى اهلل أمر حيث .[159عمران: ]آل (چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ذاه وأبقى وأساليبها، هاوطرق ووسائلها كيفيتها يحدد أن دون عام كلي وجه على بالشورى

 على والزمان ظرفال يقتبيها التي المناسبة الكيفية اختيار يتيح حتى تفصيل دون اًل مَ ْج م   كله

 .موجباتها( بتغير األحكام تغير) يف تفصيله تم ما وفق

لةم المطهرة السنة يف أو الكريم الكتاب يف وردت التي فهي :التفصيلية األحكام وأما  فصَّ

 تهاتناول وإنما عامة، وقواعد مبادئ تقرير بمجرد فيها يكتف لم إذ مجملة، كلّية ال ومبيَّنة،

 نظام يف كما يقها وتطب تحقيقها وكيفية وجزئياتها فروعها يستوعب تفصيلي بشكل النصوص

 أحكامه فيه موضحة الكريم القرآن آيات فصلته الذي يةاإلسالم الشريعة يف المواريث

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ) تعالى: قال وصوره، وحاالته ومقاديره وجزئياته

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 اآليات من غيرها إلى .[11]النساء: (يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

لت التي األخرى الكريمة   النظام. هذا أحكام فصَّ
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 أجمله ما أنَّ  بعبها، وتفصيل األحكام بعض إجمال من والمقصد الغاية أن القاعدة: وتقرر

 اتبعً  والتبدل رللتغي قابلة التفاصيل تلك أن إلى يرجع وجزئياته تفاصيله بيان وترك الشارع

 أن ىإل يرجع جزئياته نَ وبيَّ  الشارع فّصله وما األحوال، أو البيئة أو المكان أو الزمان لتغير

 بيَّنها التي والكيفية ةالصور على والبقاء والديمومة بالثبات تتسم التشريع يف المبيَّنة التفاصيل

  والمكان. الزمان بتغير والتبدل التغي ر تقبل ال وأنها الشارع،

ل ولم الشرعية النصوص تركته مثاًل  الشورى إقامة فكيفية  أسلوبه انزم لكل ألن فيه  تفص 

 بيئة يرغ المتعلمين وبيئة الحبر، غير ذلك يف فالبدو حكمها، بيئة ولكل ظروفها واقعة ولكل

 دق الدهر أبد للشورى جامد واحد شكل التزامف الحرب، ظروف غير السلم وظروف ن،األميي

 ينشأ قد اعم فباًل  هذا تحقيقها، جلأ من الشورى شرعت التي المصلحة لتفويت اسببً  يكون

 امعينً  انمطً  وال امحددً  اطريقً  يبع لم الشارع فإن ولذا وتبييق، وتعسير عنت من عنه

 واقعةال ولطبيعة وتعاقدهم، ولتوافقهم واختيارهم، الناس لتقدير ذلك ترك وإنما للشورى،

  والتشاور. النظر محل

ل المواريث نظام فإن ذلك مقابل ويف  ال بتثا نظام المقررة وصوره المقدرة بفروضه المفصَّ

 شارعال تولى فقد ولذا وظروفهم، وبيئاتهم الناس وأحوال والمكان الزمان باختالف يختلف

 الناس يتوافق عامة ومبادئ قواعد مجرد إلى اراجعً  فيه األمر يجعل ولم وتفصيله بيانه نفسه

 وتعيينها. وتقديرها تحديدها كيفية على

 ليتولى ،ائيً جز ال اوكليً  ،اتفصيليً  ال اإجماليً -غالبه يف-يجده الكريم القرآن كامألح المتتبعو

 باتهوث الحكم ديمومة يقتبي األمر كان إذا لها التفصيلي البيان مهمة ذلك بعد--لالرسو

-ولالرس وفّصلها الكريم، القرآن يف مجملة جاءت التي والزكاة والحج الصالة عبادة يف كما

-كما صلوا» قال: حيث لها،تفاصي وجميع وعددها ومواقيتها كيفيتها امبيَّنً  وأقواله بأفعاله 

 .]م[ «.مناسككم لتأخذوا» :--وقال .]خ[ «.أصلي رأيتموين
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 هدينللمجت يتسنى حتى وذلك القبايا، لبعض التفصيلي البيان--الرسول يترك وقد

 البيئات مختلف مع ويتالءم الناس مصالح يحقق حسبما كلياته تطبيق يف عقولهم استعمال

 وأبديتها. عمومها وليتجلى الشريعة مرونة بذلك لتظهر األزمان مرّ  على

  أقسام: ثالثة على والتفصيل اإلجمال حيث من الشريعة مجاالت كانت ذلك على وبناءً 

لةً  مجاالت-1  تام فيها يلفالتفص والعبادات، بالعقائد المتعلقة األحكام مثل :اتامً  تفصياًل  مفصَّ

 هقصد على دليل مقتبيه وجود مع أمر عن الشارع سكوت " بالقاعدة: عمال عليه، مزيد وال

 ."المعاين إلى االلتفات دون التعبد العبادات يف واألصل" ينقص وال فيه يزاد أال

 وجه على الشرعية والسياسة الحكم بنظام المتعلقة األحكام مثل :الغالب يف مجَملة مجاالت-2

 اة،والمساو والحرية والعدل الشورى مبدأ مثل مجملة لمبادئ تقرير غالبها يف فهي العموم،

 الزمان فباختال يختلف مما المبادئ هذه تطبيق كيفية ألن تفاصيلها، الشريعة تركت وقد

  والظروف. واألحوال والمكان

 حسب ىعل وذلك :أخرى قبايا يف والتفصيل القبايا بعض يف اإلجمال بين جمعت مجاالت-3

لت ،مثاًل  األسرة مجال ففي فيها، والتغير الثبات  والعدة الطالقو الزواج أحكام يف الشريعة فصَّ

 لزوجين،ا بين العشرة وكيفية النفقة مقدار مثل أخرى قبايا يف وأجملت وغيرها، والمواريث

  والمعروف. واإلحسان العدل قواعد على وأحالته فيها التفصيل تركت حيث

 مجال يف أجملت ولكنها والحدود، القصاص أحكام يف الشريعة فّصلت العقوبات ويف

 تأخذو والمكان، الزمان بتجدد تتجدد التي والمخالفات الجرائم تستوعب حتى التعزيرات

 ال قد اخًص ش يالئم فما عليهم تقع التي التعزيرية العقوبة نوع يف األشخاص أحوال باالعتبار

 آخر. يالئم

 مع كمهح لتغير  الميت تقليد فيه يجوز ال متغيرة وتفريعاته مجماًل  كان ما أن تعلم هنا ومن

 منصوص هوف مفصاًل  كان ما وأما ،عليها ل  زَّ نَ ي   التي صورته يتبع والحكم ،وهيئته صورته تغير

 .اجتهاد فيه وليس النص فيه ي تبع قطعي
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ُعهـــــَ  .536 لِ  اَوَوضــــــــــ  ا ا ِ   ِ ِلُـــــــــــــَ ِع ـــــَ ل   ا
 

 ........................................ 
 

 قواعد من أخرى جهة ومن وأوسعها. أعمها ألنها المقاصدية، القواعد أم هي القاعدة هذه

 يف اقريبً  لح،المصا تفاصيل وستأتي الشرع، من قطعية مسألة وهي التشريع، يف العامة المبادئ

 العامة. المقاصد قواعد

536.................................... 
 

اجــــــَ   ا ِ  ــــــَ الــــــ      َو ــــــِ  اُ  ــــــ  ــــــَ  َ اُؤ ــــــَ  عــــــَ
 

 لجزاءا بين يجمع مزدوج جزاء يةاإلسالم الشريعة يف األفعال على يترتب الذي الجزاء أنَّ  أي

 عليها ترتبت التي الدنيوية آثارها لها الدنيا يف تقع التي فاألفعال األخروي  والجزاء الدنيوي

 أحد هذاو العقاب. أو الثواب استحقاق يف األخروية ونتائجها آثارها اأيًب  ولها ،اوجنائيً  امدنيً 

 الوضعية. القوانين عن يةاإلسالم الشريعة بها تميزت التي الجوانب

الـــــح  ــــ   .537 ِ     ـــــَ َُا  ُ  ــــَ  ــــَ ــــ    ــــَ َ ا ــــِ  الــــ ــــ 
 

ِو     َُ ُخـــــــ  ُـــــــَ  َوا   ـــــــ  ـــــــَ  َُا وُ   ـــــــِ َُائ  ال ــــــــــــــــ 
 

 ،ماإلسال مقتبى على تجري الدنيا، هذه يف والقبائية الفقهية األحكامو المعامالت أن أي

 نم ومعرفته إثباته يمكن وما يظهر ما وعلى للعباد، الموضوعة شرائعه مقتبى على أي

  إدراكاتنا. عن البعيدة عنا، المغيبة األمور دون وأقوالهم، أفعالهم

 السرائر إلى الظواهر فتتجاوز لألفعال، األخروية والنتائج اآلثار أي اآلخرة، أحكام أما

 مونياته معتقداتهم بحقيقة وأقوالهم، أفعالهم وعلى الناس على فيها ويحكم والبمائر،

  .وأخفى السر يعلم سبحانه وهو بنفسه، يتوالها الذي هو تعالى اهلل ألن أحوالهم، وباطن

 ."اآلخرة أحكام"و "الدنيا أحكام" بين والجوهري األساسي الفرق هو فهذا 

 ومنها: ذلك، على كثيرة واألدلة
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 هبحجت ألحنَ  يكون أن بعبكم ولعل إلي، تختصمون وإنكم بشر، أنا إنما» :--النبي قول-1

 إنماف يأخذ، فال اشيئً  أخيه حق من له قبيت فمن أسمع، ما نحو على له فأقبي بعض، من

 بما فيها ي قَبى قد ونزاعات اأمورً  أنَّ  على الحديث دل فقد .]ق[ .«النار من قطعة له أقطع

 ىتعال اهلل عند مغاير حكم لها يكون ثم الظاهرة، حججها على بناء الدنيا، هذه يف اشرعً  يلزم

 الغيوب. عالم يعلمها التي وحقيقتها، سريرتها على بناء القيامة، يوم

 وإن ،--اهلل رسول عهد يف بالوحي يؤخذون كانوا اأناًس  إن» عنه: اهلل رضي عمر وقال-2

 أمناه اخيرً  لنا أظهر فمن أعمالكم، من لنا ظهر بما اآلن نأخذكم وإنما انقطع، قد الوحي

 ولم نأمنه لم اسوءً  لنا أظهر ومن سريرته، يف يحاسبه اهلل شيء، سريرته من إلينا وليس وقربناه،

 .]خ[ «.حسنة سريرته إن قال وإن نصدقه،

 األخروية األحكامو الظواهر، على الجارية الدنيوية األحكام بين التمييز هذا على األدلة ومن-3

 ؤمنين،الم المسلمين معاملةَ  المنافقين معاملة يف المعلومة الشرع أحكام   السرائر، على الجارية

 يف عليه هم بما القيامة يوم عليهم تعالى اهلل يحكم ثم وإسالمهم، إيمانهم ظاهر على أي

 وسرائرهم. بواطنهم
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 العامة املقاصد قواعد :ةثانيال اجملموعة

ُِ َ  َأن   ُح ُ َقُـــــــــــــ  وَ  .538 ِــ  شــَ ــ  الــ   يــُ  ا ـــــَ  ــُ
 

هــــَ  رــــِ َ     ــــ  ــــ ــــَ يــــُ  َأن    ُ َويــــ  ـــــُ وَ  َ   الــــ 
 

 لوضوحها: تعليق دون من ذلك على الشاهدة اآليات بعض ونسرد واضح، القاعدة معنى

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ) تعالى: قال ،الجنة اهلل من الخوف مع الهوى ركت على هبيرتت -1

  .[41،40]النازعات: (ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ

 هب مب خب حب جب } وجل: عز قال ،القرآن يف ل  ثَ مَ  أسوأب الهوى تبعا َمن َمثََّل -2

 { مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت
 [.176األعراف:]

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ) :تعالى قال ،األهواء يتبعون الذين متابعة عن النهي -3

 .[28]الكهف: (ڦ ڦ ڦ ڤ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :تعالى قال اهلل، دون من المعبود اإلله بمثابة الهوى اتباع َل عَ َج  -4

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[23]الجاثية:
 ڻ ڻ ڻ) :تعالى قال ،ضالل وأنهم األهواء، اتباع بسبب فهو يحدث م  لْ ظ   كل أن ربَ َخ أَ  -5

  .[29]الروم: (ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ) :تعالى قال الوحي، التباع مناقًبا الهوى اتباع َجَعل-6

  .[14]محمد: (ڌ ڍ ڍ
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 مخ جخ مح جح مج حج مث} تعالى: قال ،النفاق يف الوقوعو العلم حرمانل سبب  -7

 مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس
 [.16محمد: ]سورة {حف جف

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ):تعالى قال ،الناس معظم لبالل سبب  -8

 .[119]األنعام: (ڦ

 يه ىه مه } :تعالى قال ،للوحي المخالفين أهواءَ  يتبع لمن والوعيد التهديد -9

 :وقال [.120البقرة:] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل }

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف } وقال: [.145البقرة:] {جه

 [.37الرعد:] {من زن رن مم ام

 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك } :تعالى قال الهوى، اتباع عن الصريح النهي-10

 مص خص حص مس خس} وقال: [.48المائدة:] { ىنين نن من زن

 ىي ني مي زي } وقال: [.49المائدة:] { جعمع مظ حط مض خض حض جض

 {مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 حف مغجف جغ مع مظجع حط مض حضخض جض} وقال: [.150األنعام:]

 رن مم ام يل} وقال: [.15الشورى:] { حكخك جك مق حق مف خف
 )وقال: [.18الجاثية: ]سورة {ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 ( خب حب جب يئ ىئ مئ حئ) وقال: .[135]النساء: ( ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 الهوى. اتباع عن اصريًح  نهًيا الناهية واألحاديث اآليات نم ذلك غير إلى .[26]ص:
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 ًدا،ج كثيرة وأدلتها ،بالبرورة المعلوم من فهي السنة( )الكتاب الوحي اقتفاء ألةمس وأما

 :اآلتي منها نذكر

 ىليل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف} تعالى: قال وحده: الوحي باتباع األمر -1

 خي جيحي يه ىه مه جه ين} وقال: [.106األنعام:] {زن رن مم ام

 ىث نث مث زث} وقال: [.2األحزاب:] {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 هئ} وقال: [.109يونس:] {ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث

  [.43الزخرف:] {مت خت حت جت هب خبمب حب جب

 ىه مه جه} تعالى: قال صالحهم، بلغ مهما األشخاص اتباع موعد الوحي باتباع األمر -2

 [.3األعراف:] {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه

 ٰى ين ىن} :تعالى قال ،ينقص ال يزيد وال الوحي يتبع بأنه يصرح أن --للنبي أمره-3

 حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن} وقال: [.50األنعام:] { ختمت

 {مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه } وقال: [.203األعراف:]

 وقال: [.15يونس:] {رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث}
 [.9األحقاف:] {ٰى ين ىن نن من

 حط مض خض} تعالى: قال ،الشيطان متابعة عن كالنهي الوحي: غير متابعة عن النهي-4

 {لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب} وقال: [.168البقرة:]
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 الشهوات، متابعة عن والنهي [.208البقرة:] { مخ جخ مح جح حجمج مث

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} تعالى: قال

 خب حب جب هئ مئ خئ} وقال: [.27النساء:] {خن حن جن

 تعالى: قال المذموم التقليد عن والنهي [.59مريم:] {مت خت حت هبجت مب

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 رئ ّٰ ِّ ُّ} وقال: [.170البقرة:] {خي حي جي يه ىه مه

 ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 [.21لقمان:] {رث يت
 ذهه إلثبات بها االستدالل يمكن هلل واالستسالم والخبوع بالعبودية اآلمرة األدلة وكل

 القاعدة.

او ــــَ ــــ   .539 َوا َ الـــــ َ رــــُ   ا ِ      ــــِ  ح  َبــــ  ـــــَ  ا  
 

 ........................................ 
 

 لهذاو عنها، ينقطع وأال عليها، المكلف يداوم أن الشرعية التكاليف من الشارع مقصود أنَّ  أي 

 مشقة   أو تعن دون بها القيام المكلفين جميع استطاعة ويف ميسورة، الشرعية التكاليف كانت

 وأال ي طيق، ما العمل   من َيْكل َف  أن إلى المكلف أرشد الشارع أن كما المعتاد، عن خارجة  

 صح ماك عليها، المداومة ويستطيع بالتكاليف، اإلتيان من يتمكن حتى نفسه  على ي عسر

 ما العمل من اكلفوا» قال:--اهلل رسول أن -عنها اهلل رضي- عائشة عن الخبر بذلك

 لعم إذا وكان .«قل وإن أدومه اهلل إلى العمل حبأ فإن تملوا، حتى يمل ال اهلل فإن تطيقون،

 .]ق[ .أثبته عماًل 

 فسالن وتكليف والتشدد جهة، من األعمال على المداومة بين التفريق وجوب على ويالحظ: 

 ،عليه والمحافظة التزامه المكلف على ينبغي فاألول أخرى، جهة من األعمال من تطيق ال ما
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 األهل تبييعو النفس، تلف من عليه يترتب لما عنه  والكف تجنبه المكلف على ينبغي والثاين

 بن هشام عن ورد وقد بإطالق، العبادة عن العزوف إمكانية عن فباًل  الحقوق، وأصحاب

ي   عائشة، عن أبيه عن عروة
م  النَّب  يَدًة، َفنََهاه 

َباَدًة َشد  وَن ع  َواهلل ، »َفَقاَل: --َأنَّ َناًسا َكان وا َيَتَعبَّد 

ْم َله   ، َوَأْخَشاك   َعزَّ َوَجلَّ
ْم ب اهلل  ك  : «إ ن ي أَلَْعَلم  وَن، َفإ نَّ »، َوَكاَن َيق ول  يق 

َن اْلَعَمل  َما ت ط  ْم م  َعَلْيك 

  [.صحيح: حم] .«اَل َيَمل  َحتَّى َتَمل وا اهللَ َعزَّ َوَجلَّ 

 دعب له قال آخر، وإفطار يوم صيام يف العاص بن عمرو بن اهلل لعبد--النبي أذن لما ولهذا

 .]ق[ «عمر بك يطول لعلك تدري ال إنك» :--له فقال ذلك. من أفبل أطيق إين اهلل:

عت االستمرار قصد على الفعل يف الدخول أجل ومن ض   ق  وأ ْس  التوس ، على التكاليف و 

 التشديد يشمل وهذا .]خ[ .«يغلبه الدين هذا يشاد من» :--قال التشديد، عن ون ه يَ  الحرج،

 .األعمال بأنفس التشديد يشمل كما بالدوام،

539.................................. 
 
 

ــــَ   اوُ ىـــــــــــــ   ــــَ  لــــُ   َح   بــــَ  َجــــ  ـــــَ  رـــــَ  ا ِ ا  
ــِ  َ َ  َ َ   ال  . بَ 540  ـ ، َواج  ــاِ    ــ َ    ا د َ ـ ـــ ـــ ــِ ـ  ـــل  ـ

 
 

 .........................................
.. 

 وعالقاتهم وتصرفاتهم تكاليفهم يف الناس حياة تنظيم هو: هنا نقصده الذي البب 

 والتفاهم واالرتقاء االنتظام لهم يحقق معلوم، واضح محدد نحو على ومعامالتهم،

- بذلك- الناس فيكون والتنازع. واالضطراب والغموض الحيرة من ويخرجهم والتعايش،

 حولهم. وما من ومع أنفسهم، ومع ربهم، مع عليهم  وما لهم مما بينة وعلى هدى على

  بينة. عن هلك من وَيهل ك   بينة، عن َحيَّ  من ىَيحي وحينئذ

 المصالح ومن والرغبات، المطالب من وأصناف والتبعات، التكاليف ألوان من فللناس

 يف يجعلهم ما والمنزلقات، المحاذير ومن والشهوات، األهواء من وأمامهم واالحتياجات،

هم ويوضحه، كله ذلك لهم يبب  ما إلى الحاجة أَمس    ومن النور، إلى الظلمات من ويخرج 

  واالنبباط. والتحبر الترقي حياة إلى واالنفراط، والتغالب التكالب حياة
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 على الناس أمور تجعل أن المستقيم، والصراط والهداية الرحمة لشريعة البد كان فلذلك 

 لهذه اعامً  امقصًد  الخلق ضب  كان هنا فمن .اووضوًح  صفاء كنهارها ليلها بيباء، محجة

  الشريعة.

 عموم لها خبع  ويَ  إليها حتكمي   التي المطَّردة والبواب  األحكام :العامة بالقواعد المرادو

 .الناس

 البب : هذا مظاهر ومن

 ڱ) :تعالى قال ،ادقيقً  اضبطً  فيها الناس وتصرفات لحياةا تضبط التي الشرائع وضع  -1

  .[36]القيامة: (ں ڱ ڱ ڱ
ي   ضب  إلى يحتاج قد مما ،اوتصريًح  اتنصيًص  الشرع يببطه لم مما اكثيرً -2

 أسند ير،متغ آنـ 

 ذوي من إمرتهم تحت أو معناهم يف يدخل وَمنْ  والعقد، الحل وأهل األمور والة إلى ضبطه

 األمر. أولي طاعة على الحث من جاء ما جاء وألجله العامة. المسؤوليات
 لسلطان.ا على به واإللزام ضبطه يتوقف ال ولكن ضب ، إلى يحتاج وقد عليه ي نص لم ما هناك-3

 وإرشاداتهم. وفتاويهم باجتهاداتهم العلماء ضبَطه يتولى فهذا
 نيالباط البب  إلى موكول فهو الخارجي، الظاهري والبب  للرقابة إخباعه يتأتى ال ما-4

 والحساب وجل عز اهلل ومراقبة والتقوى واألمانة اإليمان على فيه معواًل  كان ما وهو الذاتي،

 اآلخرة. يف عليه
 ت رك- وصةمنص وغير منصوصة  - اجًد  كثيرة أشياء فهناك الناس  بين االتفاقي العريف البب -5

 وعقودهم وأعرافهم عاداتهم خالل من بينهم، فيما الناس إلى تفاصيلها وضب  تحديدها

 مأعرفه بالعرف الناس   أْعَرف   صار العرف على والقباة الفقهاء يبنيه ما ولكثرة وعهودهم.

 الجويني. قال كما "المعامالت بفقه
 ،ةبدق وموصوًفا امحددً  يكون أن فيه األصل   المطلوب، البب  فإن ،ظاهرالم هذه جميع ويف

 أعدادك وذلك واالحتماالت، االختيارات بين التردد وحسم والقياس للعد   قاباًل  يكون حتى
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 الطهارات موجبات وكبب  الصالة، هيئات وسائر الركعات وأعداد يوم، كل الصلوات

 كثيرة يلتفاص وكبب  وموحدة. محددة ومقادير ومواقيت بأفعال الصيام وكبب  وكيفياتها،

 ة.خطو وخطوة بيوم، ايومً  مببوطة فأعماله الحج وأما وأوصافها. بأرقامها بالزكاة، متعلقة

 مت وهكذا وتفاصيلها. موجباتها من معلوم هو بما والقصاص الحدود عقوبات ضب  وكذلك

 أو لشرع،ا ضبطه مما ذلك غير إلى ومراتبهم... وأنصبتهم أصحابها بتعيين المواريث ضب 

  المذكورة. البب  جهات على ضبطه أحال

 لتزاما فيجب محدد، شرعي ضب  به يرد لم أو األمور، من أمر يف التام البب  هذا تعذر فإذا 

 .والتغليب التسديد بقاعدة وعليه ،ومقصوده حقيقته إلى صورة أقرب

 ل   ــــَ ــــ  ــــَ ــــِ  ا د َواجــــ  ــــِ ـــــَ  ......... .540
 

، ــــــــِ   ُ  د  َوَ ا ُ رــــــــ  د ِ      ــــــــِ ــــــــَ   ــــــــَ ــــــــ  ــــــــَ
 

 العام الصالح تحقيق إلى الوصول هو ية،اإلسالم للشريعة الجامع العام المقصد أن أي 

 استصالح- جهة من- هو الشرعي فاالستصالح .األرض يف المستمر المنتظم المتكامل،

 أمم تشكل من ذلك عن ينبثق بما العام، االجتماعي ونظامها وَمرافقها الحياة لهذه شامل

 اأساًس  اإلنسان صالح من يجعل- أخرى جهة من-و وحبارات، ودول وجماعات،

 وغاية. بداية اإلنسان صالح أي: ووسيلة، اومقصًد  ،اومنطلقً 

  التالية: للعناصر المندمج التحصيل يف يتلخص الجامع، العام المقصد هذاو

  نفسه. يف وتصرفه وباطنه ذاته يف اإلنسان صالح-1

 .تعايشه ونظام ومعامالته عالقاته يف غيره مع اإلنسان صالح-2
  .بخالقه عالقته يف اإلنسان صالح-3

 جيل. بعد جياًل  للبشرية، وانتقاله الصالح هذا امتداد ضمان-4
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الِـــ  .541 ََرُـــــــــــــَ لُ   ـــِ   الـــ    َ  ـــِ   ع   ـــُ ـــِ ـــ 
 

َُ   اُ  ــــــ  ــــــَ   لُ        ــــــَ  َ   ِ ُخــــــ   َوخــــــِ ــــــ 
 

 ،"بادالع لمصالح الشرائع وضع" السابقة للقاعدة اوتقييًد  اتوضيًح  تتبمن القاعدة هذه

 مقائ للمفاسد، ودرء للمصالح جلب من تحقيقه، وقصدت الشريعة به جاءت ما أن ومفادها

  والشهوات. واألمزجة األهواء مراعاة على وليس الموضوعية، الشرعية االعتبارات على

 دالمفاس وكذلك إباحة، أو اندبً  أو اوجوبً  الشرع، تبمنها التي المصالح أن القاعدة: وتقرر 

 لدنيا،ا الحياة لهذه الحقيقية المصالح يقيم ما فيها راعى إنما كراهة، أو اتحريمً  عنها، نهى التي

 هموتشهيات   األفراد رغبات وأما .اأيًب  اآلخرة الدار يف والفوز السالمة إلى مفبية ويجعلها

 والمفاسد المشروعة المصالح تقرير يف ،امرجعً  وال امعيارً  فليست العابرة، وملذاتهم

 تكون وقد هدامة، تكون وقد بناءة تكون قد والملذات، والشهوات األهواء أن ذلك الممنوعة.

 تلبيتها يف يكون وقد مسرفة، جامحة تكون وقد معتدلة متزنة تكون وقد ضارة، تكون وقد نافعة

 حيثب والنسبية، بالذاتية متسمة تكون ما عادةً  أنها كما الغير. على أو النفس على وبغي ظلم

 الرغبات يف- األعم الغالب يف- منحصرة اأيًب  وهي محدد. موضوعي ضاب  لها ليس

 أن ىيخف وال المادية. غير بالمصالح مجحفة مسايرتها يجعل مما البدنية، المادية والمطالب

 لألحكام امرجعً  أو والتصرفات، لألفعال امعيارً  واتخاَذها والشهوات، األمزجة وراء االنسياق

 ىمستو على سواء لها، حدود ال وانحرافات مفاسد إلى ويفبي أفبى قد والتشريعات،

 والتبذير، واإلسراف والسحت، والربا واللواط، الزنا فشيوع المجتمعات. أو األفراد

 واللعب، اللهو يف واإلفراط والمخدرات، والخمر والقتل، والغصب والظلم، واالستبداد

 ې ې ې ۉ) والشهوات األهواء شريعة هو إنما ذلك كل والكسل... والنوم

 غالب يف والشهوات األهواء فطريق .[71]المؤمنون: (ائ ائ ى ى ې
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 بدوي قد أمره، وأول ظاهره يف كان ولو واآلخرة، الدنيا يف العاقبة وسوء الفساد إلى طريق أمره

 والمنافع. للمصالح اجالبً 

ـــــ   .542 اَوِإ  ـــــَ ـــــَ    ـــــ   ـــــَ  ا  هـــــَ ـــــُ ُُ  ع ـــــ ََوار  ا  
 

ا ِ  َ ِل    اىـــــــــــــ  َأي    ُ ه  َوال      ُُ ـــــــــــــــــــَ ابِ   ـــــــــــــَ
 

 لنواهيا وأن مصالح، من بها المأمور األفعال يف مال اوفقً  وترتب ت بنى الشرعية األوامر أن أي 

 اعت برت األساس هذا فعلى مفاسد. من عنها المنهي األفعال يف مال اوفقً  وترتب تبنى الشرعية

 للمفاسد. تابعة النواهي واعتبرت للمصالح، تابعة األوامر

 يب ىب نب مب زب} تعالى: قوله منها نذكر كثيرة القاعدة هذه وأدلة

 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت
 ذوي وإيتاء واإلحسان العدل هو به تعالى اهلل يأمر ما مجمل أن معناه وهذا [.90النحل:] {ىف

 ونقض والمظالم والمنكرات الفواحش هو عنه ينهى ما مجمل وأن اهلل... بعهد والوفاء القربى

  المفاسد... ومنهياته ،المصالح فمأموراته واأليمان. العهود

 جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ}تعالى: وقوله

-28]األعراف: { مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح

 يةالداع األسباب هي إليها، االحتياج ومدى أهميتها، ومدى الفعل، يف المصلحة فوجود .[29

 المفسدة وجود وكذلك .اندبً  أو اوجوبً  األمر درجة تتحدد أساسها وعلى الفعل، بذلك لألمر

 وعلى الفعل، ذلك عن للنهي الداعية األسباب هي ضررها، ومدى ودرجتها، الفعل، يف

 كراهة. أو اتحريمً  درجته تتحدد أساسها

كِــ  ُِسبـــــَ   َو ـــــــــــُ  .543 َحر  الـــــِ ــ   هـــــَ ُُ ال ــِ َ اب   ــَ
 

يَ  ــــــُ  ــــــَ      َأن  ُُ  ُِسبــــــَ    ــــــــــــــ     َ َواجــــــِ
 

: الجوابر: الف   الَجْبر   ر .َفقْ  بعَد  أْغناه   أو إليه أْحَسنَ  :اَجْبرً  والَفقيرَ  الَعْظمَ  وَجَبرَ  الكسر ، خ 

 هاب ت جبر أن يمكن التي البدائل أو المتممات أو المكمالت القاعدة: يف بالجوابر المرادو
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 ارً جب بالتراب كالطهارة الخير. من يدرك لم لما ااستدراكً  وذلك العبد  من الفائتة األعمال

  وغيرها. السهو، بسجود الصالة سنن يف الزيادة أو النقص وجبر بالماء، للطهارة

  واالنتهار. والنهي المنع وهو الزجر: من والزواجر:

ر عت التي األحكام القاعدة: يف بالزواجر والمراد  اقتراف عن والزجر الردع بقصد ش 

 وكذلك والتقاتل، الهرج وشيوع الحقوق ضياع إلى المؤدية المفاسد ودرء المحرمات،

ر عت التي المقاصد على الحفاظ ر ع كالقصاص .األحكام ألجلها ش   روزج النفوس لحفظ ش 

  وغيرهم. الجناة

 وحقوق اهلل حقوق مصالح من فات ما واستدراك جبر   الجوابر من الغرض أن القاعدة: وتقرر

 من يكون أن الجوابر يف يشترط وال المتوقعة، المفاسد لدرء مشروعة الزواجر أن كما عباده،

 والذكر والعلم، والجهل والعمد، الخطأ مع الجبر شرع ولذلك ،اآثمً  الجبر عليه وجب

 عاص   على إال يجب ال معظمها فإن الزواجر، بخالف والصبيان، المجانين وعلى والنسيان،

  المعصية. عن له ازجرً 

، وال إثم   غير من للمفاسد ادفعً  عصيان  معها يكون وال الزواجر، تجب وقد  يف كما عدوان 

 وقتال لهم، ااستصالًح  الصبيان وتأديب ،اصالًح إ البهائم ورياضة   النبيذ، شرب إذا الحنفي َحد  

  متأولون. ألنهم المأثم  عدم مع الكلمة لتفريق ادرءً  البغاة

 .كالتعازير تكون ال وقد كالحدود، مقدرة تكون قد والجوابر الزواجر إن ثم

 زواجر. جهة ومن جوابر جهة من والكفارات

ابـــــَ  لُ َوَ ع  ُ  .544   ُ َ ع ُـــــــــِ ـــــَ َوال    ُ اللـــــ 
 

ُـــــَ     بـــَ ـــُ ـــــَ  ِإن    َحُْ   ع َرُـــــــــــ  ـــَ  رـــَ   ـــــــــــــَ
 

 الدنيا يف الفبائل تترتب المصالح رتب وعلى متفاوتة، رتب يف والمفاسد المصالح أن أي 

 .واآلخرة نياالد وعقوبات والكبائر الصغائر تترتب المفاسد رتب وعلى العقبى، يف واألجور
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 حسبب ،اومقتً  فاحشة وي َعد   صغيرة، أو كبيرة معصية ويكون ،امكروهً  أو امحرمً  يكون فالفعل 

 ،امباًح  أو امندوبً  أو اواجبً  الفعل ويكون عامة. أو خاصة مفاسد، من عنه ينجم وما فيه ما

 عليه بيترت وما فيه ما بحسب الدين، أركان من اركنً  يعتبر أو صغيرة، أو كبيرة طاعة ويكون

  عامة. أو خاصة مصالح، من

 أحكام استقراء عليها دل كما والسنة، الكتاب من نصوص عدة القاعدة هذه ىعل دل وقد

 ذلك: فمن ،المراتب متفاوتة كونها يف الشريعة،

 القرآن: من :أواًل 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) :تعالى قوله-1

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 اآليتين ففي .[20،19]التوبة: (ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 يعدل أن يمكن ولحجاجه، الحرام اهلل لبيت الخدمات بعض تقديم أن توهموا من على إنكار

 األعمال هذه لكون تقرير وفيهما اهلل. سبيل يف والهجرةَ  والمال، بالنفس الجهادَ  ويعوض

 لإلسالم وأولويتها العظمى لمصالحها إال ذلك وما اهلل. عند درجة أعظم الجهادية

 من جلبهت ما بحسب مراتب، على وتقع تتفاوت الشرعية والتكاليف فاألعمال والمسلمين.

  وهي: ،اأيًب  التالية اآلية يف المقصود المغزى هو وهذا مفاسد. من تدفعه وما مصالح

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې) وجل: عز قوله-2

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

  .[10]الحديد: (ىت مت

رات: ( ژ ڈ ڈ ڎ ڎ) سبحانه: قوله-3 ج   تعالى: فقوله" القرايف: قال .[7]الح 

هَ } م   َوَكرَّ ْفرَ  إ َلْيك  وَق  اْلك  س   العصيانَ و ثانية، رتبة والفسوق رتبة، الكفر جعل ،{َواْلع ْصَيانَ  َواْلف 
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 بعض وتسمى والصغائر، والكبائر، الكفر، بين اآلية فجمعت الصغائر. وهو الفسوَق، يلي

  [.1/222 للقرايف الفروق] ."البعض دون افسقً  المعاصي

 .[31]النساء: (ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ) جالله: جل قوله-4

 أن على ريقالتف هذا فدل بالسيئات، غيرها ووصفت بالكبائر، المنهيات بعض وصفت فاآلية

 .كبائر تعتبر ال منهيات هناك

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) :تعالى قال ،بعض من أكبر بعبها بأن المنهيات وصف وجاء-5

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[217]البقرة: ( ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
  النبوية: السنة من :اثانيً 

 صفوت الصالحات، األعمال بين تفاضل أحاديث عدة وردت الكريم، القرآن يف ما منوال على

 يف الطاعات مراتب اختالف على ذلك فدل الكبائر، أكبر أو كبائر، بكونها المعاصي بعض

  ذلك: من نذكر وفسادها. قبحها يف المعاصي اختالف وعلى ونفعها، فبلها

 أنبئكم أال» :--النبي قال :قال- عنه اهلل رضي- أبيه عن بكرة أبى بن الرحمن عبد رواه ما-1

 .«لوالدينا وعقوق باهلل، اإلشراك» قال: اهلل. رسول يا بلى قالوا: .«؟- اثالثً - الكبائر بأكبر

 .سكت ليته قلنا: حتى يكررها زال فما قال: ....«الزور وقول أال» فقال: امتكئً  وكان وجلس

 .]ق[

 بها فع مل حسنة سنة اإلسالم يف سن من» قال:--اهلل رسول عن اهلل عبد بن جرير حديث-2

 سنة اإلسالم يف سن ومن .شيء أجورهم من ينقص وال بها، عمل من أجر مثل له كتب بعده

 .]م[ «.شيء أوزارهم من ينقص وال بها، عمل من وزر مثل عليه كتب بعده بها فعمل سيئة

 لفعلل المتكرر واألثر المتجددة الفائدة لعظم انظرً  الدهور مر على ويتراكم َيْعظ م هنا فاألجر

 الحسنة نةفالس عليه وبناء بها. المقتدى السيئة عن الناجم الوزر يف يقال وكذلك به. المقتدى
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 وكذلك الطاعات. وعظائم األعمال جالئل من تعد والعصور األجيال مدى على بها المعمول

 من عنها ينتج ام بحسب الكبائر، من وأكبرَ  الكبائر، المعاصي من تصبح المتبعة، السيئة السنة

 الصغائر. من أصلها يف كانت ولو مفاسد،

 نصوصلل السطحية الحرفية بالنظرة اكتفوا حيث الجدد( )الظاهرية خطأ لك يتبين هنا ومن

 على «المصورون القيامة يوم اهلل عند اعذابً  الناس أشدَّ  إن» عليه: المتفق حديثال مثاًل  فنزلوا

 والجوال... بالكيمرا التصوير

 وهي كبرى مفسدة عنه ينتج معلوم هو كما وهذا األصنام( )نحت الحديث يف التصويرف

 القيامة. يوم العذاب أشد عليه يعلق أن فناسب مفسدة  بها وكفى الشرك مفسدة

 احبهص حقنل حتى والجوال بالكيمرا الرقمي التصوير عن الناتجة المفسدة ماهي ترى ويا 

 األشياء يف واألصل ،الحياة مجاالت شتى يف انتفاع هو رأيناه ما ل  ج بل العذاب؟ بأشد

ه الرقمي والتصوير اإلباحة،  :حكمه يف لاألص فيكون ،بسواء   سواء   بالعين إليه َتنظر   ما مثل   مثل 

 .العورات باب من يكن لم ما باآللة تصويره جاز امطلقً  بالعين إليه النظر جاز ما كل  

 ليهاع عرضي   التي والدمى المجسمات   إليه صورة فأقرب الحديث يف المذكور التصوير وأما

 باحي للذريعة اسًد  حرم ما] ألنه بحرمتها  نقول ال ذلك ومع المالبس بيع محالت يف المالبس

 وتصنيع ،وللمباهاة الشرك لذريعة اسًد  كان التماثيل فتحريم [الراجحة للمصلحة

 هذه إلى يدخل أنه بأحد نسمع ولم عليها، المالبس عرض لغرض إال ليست المجسمات

 ولكنأو لباهوا خلقه،  معها، الشرك من شيء فعل أو تعظيمها أو لعبادتها المحالت

 يف الناس عليه بما جاهاًل  كان من إال ذلك ينكر وال ... المالبس مقاسات عرفةم صلحةلم

 ذوات من األلعاب دمى تصنيع على عائشة يقر--النبي رأينا األصل هو هذا كان ولما ا هذ

ا نهي   دْ ر  يَ  فلم أجنحة، له خياًل  صنعتو األرواح  المقصد. َتَغيَّرَ  َلمَّ
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ــــَ  .545 َه  ــــ ِ     انِ َوُ    اال ــــَ ــــَ  ِ  ح   ح  غَ  ا  ــــَ   
 

 ........................................ 
 

  "ادالعب لمصالح الشرائع   وضع  " لقاعدة اوتوضيًح  تكمياًل  تتبمن اأيًب  هي القاعدة هذه 

 أن ومفادها ياة.الح واقع يف المستدفعة والمفاسد المجتلبة للمصالح الفعلي المعنى تبين فهي

 ودفعه جلبه يف يعتبر إنما للمفاسد، وتعطيل للمصالح تحصيل من الشريعة به جاءت ما

 يهف غلب وما تحصيله. ويلزم مصلحة، يعّد  والنفع الصالح فيه غلب فما الغالب. الجانب  

 نم والمفاسد المصالح كون على مبني وهذا درؤه. ويلزم مفسدة يعّد  والبرر الفساد جانب

 سد،مفا أو مصالـَح  تتمحض ال الحياة هذه يف لها الفعلي التحصيل حيث ومن الواقع حيث

 فالمصالح اآلخر. على جانب غلبة مع ببعض، بعبها ومشوب متمازجة عادةً  هي بل

 نقوم ينفح المصالح. لبعض متبمنة الممنوعة والمفاسد المفاسد، ببعض مشوبة المشروعة

 ما فوتناي ما، مفسدة نجتنب وحين فساد. أو ضرر من ثناياها يف ما ينالنا مصلحة بتحصيل

 وفائدة. نفع من تبمنته

 ذلك: أمثلة ومن

 ال ام والدنيوية، األخروية والمصالح، الفبائل من وفيه الشريعة، أركان من عظيم ركن الحج-1

 بل متها،وسال األبدان راحة ويف واألموال، األوقات يف كبيرة: بكلفة إال يتم ال ولكنه يحصى.

 ومصالحهم أعمالهم من يتركون ،اتقريبً  يحجون من وكل األرواح. يف حتى كلفته له

 هو وإنما خالصة، مصلحة ليس اعمليً  فالحج الكثير. الشيءَ  عليهم، األخرى وواجباتهم

  لها. غامرة غيرها، على راجحة مصالح

 واألموال واألبدان األرواح يف- والمعنوية المادية واألضرار المفاسد من فيه الحربي الجهاد-2

 هأسباب ْت قَّ وَح  تعين إذا ذلك مع ولكن بيان، إلى يحتاج وال أحد على يخفى ال ما- وغيرها

 يكون ال فهو ،ومقدمة غالبة تكون يدفعها التي والمفاسد يجلبها التي المصالح فإن وشروطه،

  خالصة. مصلحة األحوال من حال يف
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 محرم كل ففي خالصة. ومفسدة محض شر هو امحرمً  نجد نكاد ال المحرمات، جانب يف-3

 فاسدللم اتقاء إهدارها، يقتبي التحريم ولكن ما، ولشخص ما لجهة ومنافع مصالح اتقريبً 

 الخمر، وشرب والسحر والفواحش والظلم والسرقة والزنا فالربا االعتبار. يف الراجحة الغالبة

 فلو وإال ويختارها، يؤثرها ولذلك لفاعلها. ولذة منفعة ففيها ومفاسد، شرورا كانت وإن

 .أصاًل  فعلها وال العاقل آثرها لما وجه، كل من مفسدتها تجردت

545...................................
... 

ــــــــــ  ع ِ     َ  َ     َ الش   ُ  َ يَ  ِإن    ـــــــــــ ــــــــــَ هَ  اىـ  ح  ـ
 

 يف الحكيم الشارع عليها مبى يةاإلسالم الشريعة يف دةمطر سنّة عن القاعدة هذه تكشف 

 ال ارعالش أن القاعدة: ومفاد لهم، وأحل عليهم حّرم فيما عباده بها كّلف التي العديدة تكاليفه

م  حقيقت يف لهم وأنفع للعباد خير هو ما مقابله يف أحل قد ويكون إال اشيئً  عباده على يحر 

 واألخروية. الدنيوية مصالحهم

 أكان سواء محرم، فعل كل إزاء الجملة يف المشروعة الخيارات وجود ذلك من المقصودو 

 اعوًض  النافع الحالل فتشريع التشريع، زمان يف عنه امتأخرً  أو المحرم على امتقدمً  المشروع

ن البارّ  المحرم عن  على ويعينهم عليهم، حرم فيما الوقوع عن االستغناء من العباد يمك 

 غائبهمر ويشبع الفطرية مطالبهم يلبي الذي النافع لهم شرع قد دام ما بالتكاليف االلتزام

  الطبيعية. حاجاتهم ويحقق الغريزية

 الزنا، مقابل يف كالزواج ،اابتدائيً  اأصليً  اتشريعً  يكون قد للعباد النافعة البدائل تشريع وإن

 وحرج مشقة يهاف التي الخاصة للحاالت ااستثنائيً  اتشريعً  يكون وقد ا...الرب مقابل يف وكالبيع

 أكل كمشروعية األفعال، بعض تحريم تقتبي التي األصلية األحكامب االلتزام من

 إلى النظر ومشروعية التحريم، أصل من استثناء البرورة عند المحرمة المطعومات

 البصر. بغض األمر أصل من استثناء المخطوبة

 



 

 552 

 

َح    ُ جــُ   ِ الــ    َ رِــ  اهـــــَ  ُــ َويــِ ــ   .546 عـــــَ  َوالــ 
 

ُــــِ   ــــَ ــــ  ِ ك ــــ     ايد  فد خــــَ  ــــِس ـــــَ ــــُ  ُ    ل ــــَ ُــــ   ــــُ   
 

 اصةوخ للشرع، المقصودة بالمصالح المتعلقة السابقة للقواعد ومبينة مكملة القاعدة هذه

 العاجل يف العباد لمصالح هو إنما الشرائع )وضع قاعدة وهي الباب، هذا يف األم القاعدة

  .واآلجل(

 من نهادو ما أو بها مثلنا التي البرورية الخمس سواءً -للمصالح الشريعة حفظ أن تعني وهي

  منهما: أي عن له غنى ال متكاملين وجهين من يتم-المصالح

 جانب )من بعبارة المراد وهو إيجادها، أو المصلحة وجود به يتحقق ما هو األول، الوجه 

  الوجود(.

 بعبارة المراد وهو وجودها، بعد وإعدامها وتعطيلها إتالفها من يمنع ما هو الثاين، والوجه 

 .(العدم جانب )من

  تتبمن: التي الحفظ، حلقات من واحدة حلقة سوى ليس القائمة المصالح فَصون   

  ووسائلها. المصالح أسباب تحصيل أواًل  -

  المقصودة. للمصلحة الفعلي للتحصيل واألسباب الوسائل تلك إعمال ثم -

  وتتميمها. المصلحة تكثير ثم -

  واستبقاؤها. صيانتها ثم -

  وإفسادها. إتالفها عوامل من وقائم واقع هو ما درء ثم -

 المستقبل. يف وضياعها فسادها أسباب من ومتوقع محتمل هو ما بدرء االحتياط ثم -

 العدم. جانب من وبعبها الوجود جانب من بعبها المصالح، حفظ وجوه من ستة فهذه
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فُ  .547 ِــَ ــ  ا ِ   ــَ يـــــَ ئِــ الــ  ــُ   ــِ    اد    ـــــ      
 

ــــــَ  َ      ُ ــــــَ ايَ   ُ   ــــــَ ــــــ   ث ــــــ     اْلِ  ــــــِس  شــــــُ  ــــــ  ــــــِ   ل
 

 الستقرائيةا الشرعية وبالكليات الشريعة، يف المعتبرة الكلية بالمصالح القاعدة هذه تتعلق 

 عةواس باستقراءات إليها التوصل تم التي الكلية، والمقاصد القواعد   بها والمراد .اعمومً 

 الداللةو الحصيلة تشكل لكونها بالكلية، توصف وهي الجزئية. ومقاصدها الشريعة ألحكام

 الكليات ومنها وأصوله. الشرع أحكام من محصور غير عدد لمقتبى المشتركة العامة

 بما فظها،ح إلى الشرعي القصد ثبت التي والتحسينيات، والحاجيات، البروريات، الثالث:

 حفظ ثبوت يف الشأن وكذلك التشريعية. والقواعد األحكامو النصوص من يحصى ال

  .والمال( والنسل، والعقل، والنفس، ،)الدين الخمس البروريات

 مكارم ورعاية األمن، وحفظ القس ، كإقامة المعروفة: الشرعية الكليات سائر وهكذا 

 كرامة وحفظ األعراض، وصون والعدوان، الفساد عن الزاجرة العقوبات وكوضع األخالق،

 وكمشروعية والعنت، الشدة مواطن يف والترخيص والتيسير الحرج، وكرفع ،اإلنسان

 يف الناس أعراف وتحكيم   ذرائعها، وسد المفاسد ودرء ورعايتها، المصالح وجلب االجتهاد،

 وأن أخرى، وزر وازرة تزر أالَّ  القاضية   وكالقواعد الشرع، يناقض ال بما ومعامالتهم أقوالهم

 التصرفاتو األفعال يف معتبرة النيات وأن يطاق، ال بما تكليف وأال سعى، ما إال لإلنسان ليس

...  

 وابوأب كثيرة أحكام يف ومراعاته معناه شائع هو مما وأمثاَلها، الكليات   هذه أن القاعدة: فتقرر

ت، ثبتْت  إذا الشريعة، أبواب من متعددة،  شكيكالت أو تعطيلها، أو نقبها، يمكن ال واستَقرَّ

 فها،خال على واقعة الحاالت بعض أو الجزئيات بعض أن لمجرد الكلي، مقتباها يف أو فيها

 تبر،مع شرعي دليل عليها دل التي هي هنا المقصودة والجزئيات مقتباها. غير على جارية أو

 .أصاًل  بها عمل وال لها اعتبار ال ساقطة فهي كذلك، ليست التي وأما

  :أنها إلى يعود الكليات لمقتبى المخالفة الجزئياتو
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 لزجر وجه على لكن فيها، جار   الكلي والحكم   الكلية، القاعدة تحت فعاًل  داخلة تكون قد-1

 وهي ا عليه غبار ال كلية مصلحة يتبمن- اتعزيرً  أو اقصاًص  أو اَحدًّ - والمفسدين المعتدين

 رأث يظهر وال ينزجرون ال يعاَقبون ممن اعددً  نجد قد لكننا اإلجرامية. أفعالهم عن الجناة زجر

 الجنائي. سلوكهم على العقوبة

 من انك بحيث أكثر، أو كليتين بقاعدتين ارتباط ذاَت  المخالفة   الجزئيات هذه تكون وقد-2

 كونفي لها. وأنسب بها أولى هي بالتي فأ لحقت تلك، يف أو هذه يف حكمها يدخل أن الممكن

 أن مثاًل  ذلك من خالفها. على جاءت التي دون فيها أ عملت التي القاعدة هو األنسب مكانها

 اولكنن الشريعة. كليات من كلية قاعدة فهذه الدماء. وحقن األنفس لصون جاءت الشريعة

 اتالعقوب بعض يف وكما الجهاد، يف كما يوجبه، أو القتل يجيز ما الشريعة أحكام يف نجد

 ذهه يف فهل النفس. عن االضطراري الدفاع حالة يف وكما األنفس، يف والقصاص كالحدود

  النفوس؟ بحفظ الخاصة الكلية للقاعدة َخْرم   للقتل المبيحة األحكام

 اريةج باقية فهي النقض. تقبل وال تنخرم ال- ثبتت إذا- الكليات أن هو ،أواًل  هنا الجواب

  األحوال. جميع على

 لدين،ا حفظ مثل أخرى: ضرورية كليات اقتبتها قد إليها، المشار األحكام هذه فإن ،اوثانيً  -

  والعدوان. الظلم وكبح   األمن، وحفظ

 التيح يف وخاصة والحرج، العنت مواطن يف الشرعية الرخص وضع   :اأيًب  القاعدة أمثلة ومن

 غير ةالمشق ورفع التخفيف بها ق صد للمكلفين، كلية ومصلحة قاعدة هذه والسفر، المرض

 حاالتوال الجزئيات من كثير يف تتحقق وال تتخلف قد المصلحة هذه ولكن عنهم. المعتادة

 أصلها على فهمبتكالي قيامهم يف مشقة يجدون ال قد والمسافرين المرضى من فكثير التطبيقية.

  ترخص. دون

ُِ  َ  ا َ َوجَ  .548 ـــــــ ـــــــيع ُ   اـــــــَراَ  َ  ارَ  ِإَ ا ـــــــ  
 

ـــــــــــــــــــــ  بَ     ُ َي ُ  َ   ارــــَ   ضــــــــــ ــــَ َوا َ  ِإن   اَُ  ا 
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 مخالفات  و مفاسد   طريَقه تعترض قد له، أبيح وما مصالحه لتحصيل سعيه يف اإلنسان أن أي 

 ووظائف الجامعات، ودراسات والشراء كالبيع :العمل ذلك يترك أن إال منها له مفر ال شرعية

 أو ة؟المعترض المفاسد تلك بسبب المصالح هذه إلى سعيه مشروعية تبطل فهل الدولة...

 ال؟

 روعةشم تبقى والحاجيات فالبروريات أقسام: ثالثة إلى تنقسم المصالح أن الجواب: 

 وأما ،حرج غير من االستطاعة بحسب التحفظ شرط على تحصيله على اإلقدام ويجوز

 اكتنفها ام وبين المصلحة بين للموازنات تخبع والراجح خالف ففيها التحسينية المصالح

 فيها. العلماء بين الخالف وقع ولهذا وي رجح  المفاسد من

 ذلك: تطبيقات ومن

 علميال التحصيل-الحاالت من كثير يف-ولكن .اشرعً  ومطلوبة مشروعة مصلحة العلم طلب-1

 يطول قد العيش يف وضيق   وأسفار، وتنقالت بمخالطات صاحبه ي لزم قد سنين مدى على

ض هذا وكل ويشتد. ـَعـر    يدة.عد شرعية محاذير يف للوقوع- األساتذة وحتى- العلم طالب ي 

 ورالذك بين التام االختالط مثل المجال، هذا يف جديدة محاذير ازدادت الحديث عصرنا ويف

 هاتللشب واسع ترويج وجود ومثل الطالبات، على الغالبة والتبرج العري وحالة واإلناث،

 العمل ماف التعليمية... المؤسسات داخل والطلبة، التالميذ لها يتعرض التي البالة واألفكار

 هذه؟ والحالة

 ساتهومؤس نظامه وولوج العلمي التحصيل طريق يف والسير اإلقدام أن قاعدتنا وفق الجواب

 هم،وأوليائ الطلبة، على يجب ولكن ومكانته. أهميته إلى بالنظر ،اومطلوبً  امشروعً  يبقى

 كوني حتى أو تقع، ال حتى المتوقعة، واألضرار المفاسد تاليف على يمكن ما بكل العمل

  منها. يقع قد لما الفورية المعالجة مع وأخفها، الدرجات أقل على وقوعها

 يف محمودة غير اآثارً  بها للقائمين تجلب ما اكثيرً  العامة، والمصالح الوظائف بعض هناك-2

 وينأون يتهربون واالستقامة األهلية ذوي بعض نجد فلذلك وعالقاتهم، وأخالقهم دينهم
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 وحب والع ْجب الرياء من اخوفً  الناس يعتزل كالعالم " ذلك، من عليهم وجب عما بأنفسهم

 إذا والمجاهد الوظائف، تلك إلقامة يصلح الذي العدل الوالي أو السلطان وكذلك الرياسة،

 إلى امؤديً  الترك ذلك وكان المحمدة، أو به الدنيا طلَب  قصده من اخوفً  الجهاد عن قعد

 صالحم لتعطيل سبيل ال ألنه أولى، العموم بتقديم هنا فالقول العامة، المصلحة بهذه اإلخالل

 بها، ابً مطال الخائف هذا فرضنا وقد بذلك. إال تحصل ال والدنيا الدين إقامة فإن البتة. الخلق

 كان إنو عليه... يشق ما أو يطيقه ال ما تكليف يف ي دخله ال وجه على بها القيام إال يمكن فال

 عنه رفعهي فال عليه، تعين قد أمر   ألنه بعذر، فليس المعصية، مع إال بذلك القيام على يقدر ال

 أو اعينً  الجهاد أو الصالة عليه وجبت إذا أنه كما المشقات. من ليس إذ الهوى، متابعة مجرد

 بل ه،ب يقع أنه ف رض وإن ذلك، أشبه وما والعجب الرياء خوف   عليه وجوَبـها يرفع فال الزكاة،

  الجميع. يف نفسه بجهاد يؤمر

 دالمفاس بعض من اخوفً  الحكام، مخالطة اجتناب يف العلماء بعض مبالغة القبيل: هذا ومن-3

 ناباالجت هذا عن ينجم قد بالمقابل لكن المخالطة. تلك عن تنجم التي العَرضية والمثالب

 .اأيًب  لها المبادة المفاسد تسهيل مع عظيمة، وفوائد مصالح تفويت  

حع ثـــــَ  ـــــَ . رـــــَ 549   ع  ـــــَ ـــــِ ـــــ  ُ َتثـــــَ ا ـــــــــــــِ
 

اجـــــَ ضـــــــــــــَ   ايع يـــــَ ِر ـــــَ و    ـــــ ُ  ـــــــــــــُ   ع  ـــــَ ُُ
ُ  ال ُ  ِ 550  يَ . َواب  ـــــُ  ـــــِ  ِ ال  تِ  َ ـ ـ ـــــ   ـــــاـ  ـ

 
ِ  ـــــ    ِف ُمُ  ِل   ِ    ا-اَأي ىـــــــــــــ  –َِ   ُـــــَ  َوضـــــــــ 

 
 رتبةم كل وأهمية   مراتبها وبيان   الشرعية والمصالح المقاصد تصنيف يف شهيرة قاعدة هذه 

 جاءت التي المصالح أن ومفادها: عليها. والبناء اعتمادها على العلماء عامة دأب ولقد منها.

 هي بل لها، الشرع وطلب وأولويتها أهميتها يف واحدة درجة على ليست بحفظها، الشريعة

 وهي: برى،الك الثالثة األقسام هذه يف المراتب تلك وتتلخص ومتفاضلة. متعددة مراتب على

 كما ثالثال المراتب هذه وتتكون التحسينيات. وقسم الحاجيات، وقسم البروريات، قسم

 وتسمى مرتبة، واألعلى أهمية األكثر المصالح يشمل طرف وواسطة  طرفين من واضح هو
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 حالمصال وتسمى ومرتبة، أهمية األقل المصالح يشمل مقابل وطرف البرورية، المصالح

 لمصالحا وتسمى المذكورين، الطرفين بين مصالحها تتراوح متوسطة ومرتبة التحسينية،

  .الحاجية

 والمفاسد، والمصالح األحكام مراتب تفاوت على المنعقد اإلجماع من الرغم علىو

 لشرعيةا األحكام مختلف على المراتب هذه تطبيق فإن الكبرى، الثالثة مراتبها على اإلجماعو

 أو الحاجيات، أو البروريات، ضمن مصلحة، أو حكم كل يصنف بحيث التفصيلية،

 ،العلماء ينب واالختالف االتفاق فيه ويقع يتفاوت تقديري، اجتهادي عمل هو التحسينيات،

 بأمثلة: صورتها نقرب ولكن

 الجوالب والمراكب والمناكح والمساكن والمالبس والمشارب كالمآكل فالبرورات:

 يف كان وما ضروري، ذلك من المجزئ وأقل البرورات، إليه تمس مما وغيرها لألقوات،

 وروالقص العاليات، والغرف الناعمات، والمالبس الطيبات كالمآكل المراتب أعلى يف ذلك

 وما والتكمالت، التتمات من فهو ،الحسناوات ونكاح النفيسات مراكبوال الواسعات،

  الحاجات. من فهو بينهما توس 

 السنن وفعل   البروريات، من المحرمات واجتناب   الواجبات ففعل اآلخرة: مصالح وأما

 للفرائض التابعة المندوبات من ذلك عدا وما الحاجات، من الفاضالت المؤكدات

  والتكمالت. التتمات من فهي الت،والمستق

ْيـن  اْلـج   َواْبن  ) وقوله:  من أول أن ومفاده: عنه تكلمنا وقد واضح معناه ...(ب الـــثَّـــالث   ــو 

 لمو العلماء، من قبله ممن استفادها قد يكون وربما الجويني، هو الثالث المراتب بهذه صرح

 الخلق من الشرع ومقصود " :بقوله الخمس للكليات الغزالي وتلميذه ذلك، إلينا يصل

 حفظ يتبمن ما فكل ومالهم. ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم يحفظ أن وهو خمسة،

ت ما وكل مصلحة، فهو الخمسة األصول هذه  ودفعها مفسدة فهو األصول هذه يفو 

 عبره اشتهرت ولكن إليها توصل من أول أنه يعني وال [.1/174 للغزالي ]المستصفى ."مصلحة
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 بمناقب اإلعالم كتابه يف قبله عنها تكلم قد ه(381ت)العامري الحسن أبا أن وذلك لشهرته،

 .اإلسالم

ِر َ 551 و  َ َرـ. َضـُُ َ ــفُ ـا ال  ايع ُْ ُ ـ   ـَ ـا اِلـــــــــــــ ع ُ َ ق ـــــــــــــفُ   َُ  ِإَ ا َخـــــــــــــَ ـــــــــــــ   َرُــــَ
َعــــــاِجـــــيِ 552  ــــــــِ ــتُ  ال  ــَ ــَ ــاُ  َواخ   . َأِو ال 

 
ـــــ  ـــــَ ـ ـ ـــــَوال  ـ ُي ِل   ـــــ   ـــــاِ  ِ ـ ـــــَ ـ َ ـ ـــــاِن َوال  ـــــَ ـ ــــــ  ِ ـ

ــــــــــا ِب      ُ  ِ .  َ 553  ــــــــــَح ال  ُ َهـ ُِ َقاُل   َشـ ــــــــــ    اِ ـ
 

ـــــــ  ـــــــيع َرـ ـ ُي َ    ـــــــ   ـــــــفع َبـ ـ ـــــــ   ـــــــ ع َوَ ـ ـ  ا ُ ِ   
 
 

وِق َ اَ  ال  . َوَ ــــــاِيــــــُح ال  ُ 554 َضــــــُُ  اِعــــــُ 
 

ضــــــــــــــَ    ُ ا بـــــَ ـــــُ   ـــــَ ع َن َوِــــــــــــــ  و  ُُ خـــــِ  اواد 
 

 البرورة، إلى منسوب وهو البروري. األمر به: والمراد ضروري، مفردها :البروريَّات 

 لبقاءا وال عنه االستغناء يمكنهم ال بحيث شيء، إلى مبطرين الناس يكون أن هي والبرورة

 .واحد بمعنى يتواردان هنا واالضطرار فالبرورة أكيد. وخطر شديد ضر نالهم وإال بدونه،

 فادحة ةمشق أو هالك إلى به يودي قد ابليغً  اضررً  اإلنسان فيها يواجه حالة عن به يعبر فكالهما

 تحملها. يمكن ال

 المصالح بها يراد والمقاصد، األصول علماء اصطالح يف البروريات أن القاعدة: وتقرر

 والدنيا. الدين عماد هي التي البرورية، األساسية

 دينال مصالح قيام يف منها بد ال أنها فمعناها البرورية فأما " بقوله: الشاطبي عرفها وقد

ـقدت إذا بحيث والدنيا،  فوتو وتهارج فساد على بل استقامة، على الدنيا مصالح   َتـْجر   لم ف 

 .[2/8 ]الموافقات ."المبين بالخسران والرجوع   والنعيم، النجاة فـوت   األخرى ويف حياة،

 يف وآحادها بمجموعها األمة تكون التي هي البرورية فالمصالح" بقوله: عاشور ابن عرفهاو

 إلى األمة حالة تؤول انخرمت فإذا باختاللها، النظام يستقيم ال بحيث تحصيلها، إلى ضرورة

 منه سلمت قد هذا ألن واضمحالَلـها، هالَكها األمة نظام باختالل أعني ولست وتالش. فساد

 ألنعام،ا بأحوال شبيهة األمة أحوال تصير أن به أعني ولكني والهمجية، الوثنية يف األمم أعرق
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 عاشور البن الشريعة ]مقاصد ." منها... الشارع أرادها التي الحالة على تكون ال بحيث

 .[300ص

 .َواْلَمال والنسل، َواْلعقل، َوالنَّفس، الّدين، :الغزالي ذكرها كما الكثير رتبها

 قلالع بين اكثيرً  الخالف وقع وقد والجملة، األصول حيث من عليه غبار ال الترتيب وهذا

 النفس. حفظ إلى يرجعان وكالهما والنسل

 ح.المصال بين الموازنة قواعد يف عنها سنتكلم تفاصيل إلى فيعود الفروع حيث من أما

 كلف الحدود، قاعدة على بناءً  العرض، القرايف زادو للغزالي، اتبعً  خمس أنها معك قسب كما

 تحت يندرج أنه عندي والراجح القرضاوي الشيخ ذلك ورجح ضرورية، كلية هو حد له ما

 ام البروري أن وهو الشاطبي: وضعه الذي الباب  على بناءً  وسعوها والمعاصرون النسل.

 اويالقرض والشيخ واإلخاء، العدالة الغزالي محمد الشيخ فزاد وتهارج، فساد بفوته يحصل

 أن وذلك ضرورية  مصلحة وعشرين ثمانية إلى عطية الدين جمال الدكتور وأوصلها الحرية،

 األمة، جهة من البرورات وبقي فق ، الفرد جهة من البروريات مراعاة افيه تم الخمس هذه

 سديد. توجه وهو

 كل عن مختصرة نبذة سنلقي اعتبارها يف خالف وال عليها مجمع الخمس هذه أن دام وما

 فنقول: مواضع، ةثالث يف مرت عندما وعدنا كما الكليات هذه من واحدة

 الحمص قيام يف منها بد ال التي البرورية المقاصد من األول المقصد هو الدين على الحفاظ

 .والدنيا الدين

 شرعه ما مجموع وهو الخصوص، وجه على ياإلسالم الدين القاعدة هذه يف بالدين والمراد

 أو األخالق أو العبادة أو بالعقيدة تتعلق األحكام هذه أكانت سواء األحكام من اهلل
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 دمقاص صدارة يف هو وأحكامه ومبامينه مشموالته بجميع الدين على فالحفاظ المعامالت.

 المختلفة. الشريعة أبواب جميع يف وجزئياتها فروعها جاءت التي الكلية الشريعة

 يف نهأ ذلك دونه  تستقيم ال الحياة ألن الحياة  ضروريات من الدين أصل على الحفاظ ويعد

 أمر يستقر ال التي الوجود يف الكبرى بالحقائق البرورية المعرفة لإلنسان يقدم العقدي جانبه

ف حيث من بمعرفتها إال الحياة  هلل لوقمخ وأنه وجوده من وبالغاية نفسه بحقيقة اإلنسان ي َعر 

 بصفاتهو الخالق بحقيقة ويعرفه األرض، يف والخالفة العبادة بواجب للقيام خلقه تعالى،

 عه ومناف اإلنسان لحاجات مسخر مخلوق وأنه الكون بحقيقة يعرف كما بالمخلوق، وعالقته

 اآلخرة حياةوبال إليه ينتهي الذي بالمصير التعريف عن فباًل  هذا بخيراته، وينعم منه ليفيد

  تنتظره. التي

 من الحياة شؤون شتى يف والمجتمع الفرد حياة ينظم ألنه التشريعي جانبه يف ضروري هو ثم

 تكافلوال والحرية والمساواة العدالة قواعد ترسي التي المختلفة العملية التشريعات خالل

 األفراد ياةح تستقر ال التشريعات تلك وبغير وواجباتهم، األفراد حقوق وتبين االجتماعي

  ويببطها. الحياة يف اإلنسان حركة ينظم الذي والمنهج التشريع لفقدانها والجماعات

 ادأفر تدفع بواعث إلى للمجتمع حاجة هناك ألن األخالقي جانبه يف ضروري الدين أن كما

 كما يكافئهم، أو يراقبهم من البشر من يوجد لم وإن الواجب وأداء الخير عمل إلى المجتمع

 عند يقف أن منهم واحد كل وتلزم عالقتهم تحكم أخالقية ضواب  إلى بحاجة المجتمع أن

 همنفعت أو نفسه، شهوات أجل من مجتمعه خير يف يفرط أو غيره حق على يعتدي وال حده،

  العاجلة. المادية

 يشبعو والفطرية الوجدانية اإلنسان حاجات يلبي ألنه اإلنسان حياة يف اأيًب  ضروري والدين

 .البدن حاجات والشراب الطعام يشبع مثلما ومطالبها الروح حاجات

  جانبين: من دينال على الحفاظ قصد والشارع
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 يف كينهوتم وقوته وانتشاره به الناس بامتثال الدين وجود يتحقق به ما وهو الوجود: جانب من

 مرواأل اهلل إلى الدعوة يف كما الدين مصالح بها تتحقق التي الطرق خالل من وذلك األرض،

 يف والجهاد عليها، الناس وتربية وأصوله الشرع أحكام وتعليم المنكر عن والنهي بالمعروف

  األرض. يف ونوره هديه ونشر اإلسالم لتبليغ اهلل سبيل

 خالل من وذلك وتبديله  وتشويهه وإنقاصه الدين إفساد يمنع به ما وهو العدم: جانب ومن

 فنيدوت الدين، يف االبتداع ومحاربة الردة، كتحريم به  تلحق أن يمكن التي المفاسد درء

 إليه. توجه التي الشبهات

 ذاإ البروريات أصل تحت يندرج ما منها :اوعدمً  اوجودً  الدين على يحافظ بها التي الطرقو

 النقص،و لالختالل الدين ذات تعرض فاتت إذا بحيث الدين أصل على بالحفاظ تتعلق كانت

 نع االرتداد وتحريم الشرع، أحكام وامتثال اهلل، أنزل بما والحكم اهلل، إلى الدعوة كوجوب

 شقةالم ورفع التيسير جانب تبفي كانت إذا الحاجيات أصل تحت يندرج ما ومنها الدين.

 بعذر مبانر يف واإلفطار والجبيرة، الخفين على كالمسح المختلفة، الشرعية الرخص يف كما

  والمرض. السفر

 إلى ةالدعو يف وأجملها األساليب أحسن كاختيار التحسينيات، من يعتبر ما الطرق هذه ومن

 أصحاب من والمؤذن اإلمام واختيار العامة، بمرافقها والعناية المساجد عمارة وكتجميل اهلل،

 .الصلوات أداء عند الصفوف وتسوية الحسنة، األصوات

 لعقلوا بالجسد يقوم الذي اإلنسان ذات يف المتمثلة يةاإلنسان النفس بالنفس: والمراد

 ويكون المختلفة. وحواسه وأجهزته اإلنسان أعباء جميع مشموالتها يف ويدخل والروح،

 قوةال أسباب جميع وتوفير وسالمته، ووجوده اإلنسان حياة على بالحفاظ عليها الحفاظ

  مهمتها. بأداء لتقوم وضع من يمكن ما أمثل على تكون بحيث يةاإلنسان للذات
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 على الحفاظ بعد العامة ومقاصدها الشريعة كليات صدارة يف النفس على الحفاظ ويعّد 

 يةاإلنسان النفس وجود على متوقفة األخرى البرورية المقاصد جميع تعد كما الدين،

 الدين، على الحفاظ بأصل وينهض يتدين من لعدم المكلف عدم لو ألنه عليها، والحفاظ

 الذي العقل ولعدم وبقائها، النفس على الحفاظ عن تتفرع التي النسل ضرورة معه ولعدمت

 به األنفس انتفاع من قيمته يكتسب الذي المال أهمية ولعدمت نفس، بغير أصاًل  يقوم ال

 ققوتح يةاإلنسان النفس وجدت إذا وتتحقق تقوم إنما البرورية فالمصالح له  وتمّولها

  عليها. الحفاظ

 يمكن ال ألنه السماوية، الشرائع جميع يف امقررً  أصال يةاإلنسان الحياة على الحفاظ كان ولهذا

 الحياة. ارتفعت إذا مصالحه وتتحقق اإلنساين الوجود يقوم أن

  جانبين: من النفس على الحفاظ قصد والشارع

 الوسائل خالل من وذلك وقوتها وسالمتها النفس وجود يتحقق به ما وهو الوجود: جانب من

 المعامالتو واللباس والسكن كالتغذية بالنفس، المتعلقة المصالح جلب بها يتحقق التي

  األمن. وتوفير البيئة على والحفاظ المختلفة المالية

 درء خالل من وذلك وجودها بعد وإفسادها النفس فوات يمنع به ما وهو العدم: جانب ومن

 ،اعمًد  تلللق عقوبة القصاص وتشريع القتل، كتحريم بها  تتعلق أن يمكن التي المفاسد

 منها القاتل عدا ما ،البرورة عند المحرمات تناول وجواز خطأ، للقتل والكفارة والدية

 .كالسموم

 البروريات أصل تحت يندرج ما منها :اوعدمً  اوجودً  النفس على يحافظ بها التي الطرقو

 تالللالخ النفس تعرضت فاتت إذا بحيث النفس أصل على بالحفاظ تتعلق كانت إذا

 بفيت حيث الحاجيات أصل تحت يندرج ما ومنها القاتل. ومعاقبة القتل كتحريم والفوات،

 التيممك المختلفة، الشرعية كالرخص النفس على الحفاظ على المشقة ورفع التيسير جانب

  والمرض. للسفر رمبان يف واإلفطار والجبيرة، الخفين على والمسح
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 األوساخ واجتناب والشرب، األكل بآداب كالتجمل التحسينيات، تحت يندرج ما ومنها

  العامة. والمرافق السكن ويف والملبس والمشرب المأكل يف والقاذورات

 وأشرف الدنيا أمور ومالك والتكليف الخطاب ومحل األمانة وحامل الفهم آلة هو :العقل

 .اإلنسان صفات

  جانبين: من يكون العقل على الحفاظو

 وجلب مداركه وتقوية وتنميته وزيادته العقل وجود يتحقق به ما وهو :الوجود جانب من

 دوالبع لإلنسان، العصبي والجهاز والحواس الدماغ سالمة على المحافظة تجبف مصالحه.

 عملية أن ذلك وأمراض، علل من عليها يطرأ ما عالج يجب كما إتالفها، إلى يؤدي ما كل عن

 وصحتها. األعباء هذه سالمة على متوقفة واإلدراك التعقل

 العرافةك والفطرة، العقل مع تتناىف التي الفاسدة المعتقدات من األمة أفراد تحصين يجبو 

 كل ضد العلمية المناعة يكسبها بما األمة أفراد عقل وبناء والشعوذة، والسحر والكهانة

 مع تتناىف فاسدة معتقدات تتبمن التي المدارس مختلف من الوافدة الفكرية األضرار

  الصحيحة. الفطرة ومقتبيات السليم العقل موجبات

 اذهااتخ يةاإلسالم الدول على يجب التي التدابير من هي األمية ومكافحة التعليم إلزاميةو

 على لتعليما إلزامية تقتصر أال وينبغي وتنميته، حفظه الشارع يقصد الذي العقل على احفاظً 

  .وأجناسه المسلم المجتمع فئات جميع تشمل وإنما اإلناث دون الذكور جنس

 العلمي حثالب على التشجيع العقل على للحفاظ تتخذ أن يمكن التي المعاصرة التدابير منو

 لمنحا توفير طريق عن المتميزين بالطلبة والعناية األمر، لهذا المتخصصة المراكز وإقامة

 يةالماإلس البالد يف لهم المناسبة العمل فرص وتأمين دراستهم، يواصلوا حتى لهم العلمية

 نم العقول هجرة ظاهرة تتفادى وحتى لها، طاردةً  ال المبدعة للعقول جاذبة ابالدً  تكون حتى

 ي.اإلسالم العالم
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 واإلبداع دوالنق التحليل على وتربيتهم عليها، وحثهم القراءة حب على األفراد تنشئة تجبو

 حد أقصى إلى العلوم وتطوير البانية، الثقافة إنتاج يف المستمر واالجتهاد والتأليف واالختراع

 .والمعرفة العلم بدون يكتمل ال العقل ألن ممكن 

 التي المفاسد ودرء وجوده بعد وإعدامه وتعطيله إتالفه يمنع به ما وهو العدم: جانب ومن

 المأكوالت من اشرعً  محرمة تعتبر العقلية المفسدات جميعف به. تتعلق أن يمكن

  يته.تفو ال العقل بقاء قاصد الشارع ألن والمفترات، والمخدرات والمسكرات والمشروبات

 والتقليد الهوى كاتباع عليه  التشويش أو العقل وظيفة لتعطيل المؤدية التصرفات جميعو

 ى،الشور فريبة وتغييب الرأي حرية ومنع واالستبداد والمكابرة والعناد والجدال األعمى

 ياتومقتب ألسس لمخالفتها الشرعية المحظورات دائرة يف وتدخل عنها منهي تصرفات هي

 .اإلنساين العقل على الحفاظ

 عقلال إفساد كتحريم ،اضروريً  يعتبر ما منها :العقل مصلحة تحفظ بها التي والوسائل

 بريعت ما ومنها العقلية، األمراض مختلف من ووقايته والمخدرات، بالمسكرات وتبييعه

 مامواالهت الرأي، عن للتعبير األفراد حق وصيانة االجتهاد، باب فتح إلى كالدعوة :احاجيً 

 لخمر،ا مجالس كمباعدة :اتحسينيً  يعتبر ما ومنها والتفكير، البحث يف العلمي بالمنهج

 تكون قد العقل على الحفظ طرق أن أي العلوم. أنفع وطلب المعارف، زيف من واالحتراس

 بمعاين قتتعل كانت إذا حاجية تكون وقد فواته، ومنع عليه باإلبقاء تتعلق كانت إذا ضرورية

 التكميلي بالجانب تتعلق كانت إذا تحسينية تكون وقد المكلفين، عن الحرج ورفع التيسير

 للعقل. والجمالي

 لهذا العلماء استعمال يدور اللغوي المعنى هذا وحول والذرية. الولد هو اللغة يف النسل

 النوع جودو واستمرار بقاء يف وتخلفهم اآلباء تعقب التي والذرية الولد به يقصدون إذ اللفظ،

  .اإلنساين
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  جانبين: من النسل على الحفاظو

 علقةالمت المصالح وجلب وتنميته وزيادته النسل وجود يتحقق به ما وهو الوجود: جانب من

 األوالد، وحبانة الزوج، وكفاءة المعاشرة، كحسن ومكمالته بالزواج هذا ويتمثل به،

 الزواج. عقد نظمت التي األخرى الشرعية األحكام وجميع

 الزواج مورأ تيسير خالل من المسلمين، نسل تقوي التي السياسات تبني يجب عليه وبناء

 لصحيةا الرعاية وتوفير عليه، تعينهم التي الحسنة والقروض الحوافز فيه الراغبين ومنح

 والطفولة، باألمومة الخاصة الصحية المراكز إقامة خالل من واألوالد لألمهات الالزمة

 األسري هالتوجي مراكز وإيجاد األوالد، بتعليم تعنى التي المجانية التربوية المحاضن وإيجاد

 التي الكثيرة ائلالوس من غيرها إلى ومتماسكة، قوية أسرة تبني التي األسرية الثقافة تشيع التي

  وتعززه. وتقويه النسل على الحفاظ مقصد تخدم

 المفاسد درء خالل من وجوده بعد وإفساده النسل تعطيل يمنع به ما وهو :العدم جانب ومن

  .اإلجهاض وتحريم البنات ووأد األوالد قتل ومنع الزنا كتحريم به، تتعلق أن يمكن التي

 لحفاظا مقصد مع يتناىف التوقيت ألن المؤقت، النكاح وال المتعة نكاح يصح ال عليه وبناءً 

 يتهموترب األوالد رعاية تتأتى الزواج بديمومة إذ للزواج  األول المقصد هو الذي النسل على

 عفض يف سبًبا يكون الذي التوقيت على العقد بني لو ما بعكس وهذا عليهم، والحفاظ

 .ذلك إلى النسل حاجة مع زوالها أو األبوية االلتزامات

 لكذ المنكرات  وأشد الكبائر أعظم من- الغربية الدول بعض تقره الذي- المثليين زواجو 

 وتتعارض السليمة، يةاإلنسان الفطرة مقتبيات مع تتصادم التي الجنسي الشذوذ صور من أنه

 وال فيها إنجاب ال المحرمة العالقات تلك إن إذ النسل على الحفاظ يف الشارع مقصد مع

  .ذرية

 أو باإلعقام يعرف ما وهو والمرأة الرجل يف اإلنجاب على القدرة استئصال يحرم وكذلك

 .الشرعية بمعاييرها البرورة ذلك إلى تدع لم ما التعقيم،
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 هب إذ واستمرارها، الحياة استقامة مقتبيات من هو المعنى هذا وفق النسل على والحفاظ

 حقوقها، وتحمي قوتها، األمم تعزز وبه وازدهارها، ونموها ونهبتها األرض عمارة تتحقق

 وتبقى. وتدوم الحياة تستمر وبه وأموالها، أعراضها وتصون

 ذاإ البروريات أصل تحت يندرج ما منها :اوعدمً  اوجودً  النسل على يحافظ بها التي والطرق

 تالللالخ نفسه النسل تعرض فاتت إذا بحيث النسل أصل على بالحفاظ تتعلق كانت

 كانت إذا الحاجيات أصل تحت يندرج ما ومنها الزنا، وتحريم الزواج كمشروعية والفوات،

 وإقامة ،الصداق فرض يف كما النسل على الحفاظ على المشقة ورفع التيسير جانب تبفي

  والرحمة. والمودة السكن أساس على الزوجية الحياة

 حسنأ واختيار لآلخر، الزوجين من كل كتزين التحسينيات، من يعتبر ما الوسائل هذه ومن

 نفسه. إلى األوصاف بأحب الزوجين من واحد كل ومخاطبة لألوالد، األسماء

 األعيان لفيشم بينهم، مادية قيمة وله امشروعً  اانتفاعً  الناس به ينتفع ما كل بالمال المقصود

 وجميع واللباس والمسكن والطعام األرض وثروات النقود ويستوعب والديون، والمنافع

 .المتموالت

 طريقين: عن يكون المال مصلحة على الحفاظو

 هذا يف ويدخل وتنميته، واستثماره وزيادته المال وجود يتحقق به ما وهو الوجود: جانب من

 ةالمالي العقود أنواع وجميع والصناعة، والزراعة التجارة من المشروع الكسب وسائل جميع

 ال ةاإلباح هو العقود يف األصل أن واعتبار والمساقاة، والمزارعة والشركة كالبيع المشروعة

 األموال حفظ شأنها من التي المعاصرة المالية العقود جميع الستيعاب وذلك الحظر 

 توريدال كعقد االستثمار، مجال يف وضوابطها الشريعة أحكام مع يتعارض ال بما وتنميتها

 كثير. وغيرها المقاولة وعقود بالشراء لآلمر والمرابحة
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 ه،ب تتعلق أن يمكن التي المفاسد ودرء وتعطيله إتالفه به يمنع ما وهو العدم: جانب ومن

 وقطع المال، متلف على البمان ووجوب بالباطل، الناس أموال أكل تحريم هذا يف ويدخل

 أو الغش أو بالرشوة بالباطل الناس أموال وآكل الغاصب على التعزيرية والعقوبة السارق، يد

 بغير أخذه مريد وقتال المال عن الدفاع وشرع والطرق. الوسائل من غيرها أو األمانة جحود

 «.دشهي فهو ماله دون قتل من» :--لقوله شهيد فهو ماله عن امدافعً  مات من وأن حق،

 المتوقعة. أو الواقعة المفاسد عنه وتدفع المال بها يصان التي الوسائل من وغيرها .]ق[

 كتحريم  اضروريً  يعتبر ما فمنها رتبتها حيث من تتفاوت :المال يحفظ بها التي الوسائلو

 الحياة رأم يستقيم ال ألنه ضرورية فهي بالباطل، الناس أموال وأكل والسرقة والغصب الربا

 لمساقاةوا والمزارعة والمباربة القرض عقود كتشريع  احاجيً  يعتبر ما ومنها تشريعها. بدون

 ومن اس.الن عن والمشقة الحرج ويندفع اليسر بها يتحقق ألنه الحاجيات قبيل من تعّد  التي

 يف الشبهات عن واالبتعاد والرفق بالسماحة كالتحلي التحسينات من يعّد  ما الوسائل هذه

 المالية. المعامالت جميع

يِس الـــ  َُ ـــ   عَ لِـــ  ـــــ  اجـــِ . يـــــَ 555   ِ عـــَ ـــــَ ِ  لـــــُ
 

ــــِ    ـــــ ــــاَ ـ ــــَ َر  ِإن  َ ـ ـــــ ـ ــــتَ  ِل   ــــِ ـ ـــــ ـــــ ـ ــــت اخ   َ ـ
، َوقَ 556  ـل  ـ ـُهـ ـ ـ ـُ  ـ ـ َُ ـَُ ع َ    ـ ـح  أَ . َبـي  َيـ ــ ـ  ـ   َ 

 
ــــــــــــَعــــــ ع     ُِ خ  ِبــــــــــــــــــَُ   َ ــــــــــــــــــ  َُ   ِعــــــِ  َ ــــــَُ

 
، مفردها :الحاجـيَّـات   أي االحتياج، بمعنى الحاجة وتستعمل الحاجة. إلى نسبة حاجي 

  نفسه. المطلوب الشيء عن بها ويعبر المطلوب، الشيء إلى االفتقار

 صالحم فهي والمقاصد، المصالح من الوسطى المرتبة على الحاجيات تطلق االصطالح: ويف

  البرورية. المصالح مبلغ تبلغ ال لكنها والدنيا، الدين يف بالغة أهمية ذات

 ورفع عةالتوس حيث من إليها مفتقر أنها فمعناها الحاجيات وأما" لها: تعريفه يف الشاطبي قال

 خلد تراعَ  لم فإذا المطلوب  بفوت الالحقة والمشقة الحرج إلى الغالب يف المؤدي البيق
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 يف قعالمتو العادي الفساد مبلغ يبلغ ال ولكنه والمشقة، الحرج الجملة على المكلفين على

 .[2/8 للشاطبي ]الموافقات ."العامة المصالح

 ھ ھ ھ) تعالى: قال كما الحرج، ورفع بالتيسير جاءت أنها الشريعة هذه مبادئ ومن

 (ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ) وقال: [.78]الحج: ( ۓ ے ے ھ

 وقال: [.185]البقرة: (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ) وقال: [.6]المائدة:

 [.28]النساء: (ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)

 املصاحل: من لنوعا هذا لتحقيق ُشرِّع ما أمثلة ومن

 ةالصال يف القيام وترك الخفين، على كالمسح المخففة، الرخص شرعت العبادات: يف

 فطروال والنفساء، الحائض عن الصالة وإسقاط للحاجة، الصالتين بين والجمع للمسافر،

 يف للتخفيف شرع مما ذلك وغير والبعفة، النساء عن الجمار ورمي والمريض، للمسافر

 العبادات.

 والمالبس والمشارب المطاعم يف خيالء  أو إسراف غير من الطيبات أباحت العادات: يف

 .اضروريً  يعارض ال أن بشرط ...الصيد وأباحت المنافع، وسائر اكنوالمس والمراكب

 لمالس بيع كإباحة العامة، القواعد من استثناء العقود من أنواع يف رخصت المعامالت: يف

 نةمعي بشروط فيهما رخص وإنما عنده، ليس ما اإلنسان بيع قبيل من وهما واالستصناع،

 رغي عشرة يف والبرر للحرج ادفعً  الزوجية عقد إلنهاء والخلع الطالق أباحت كما للحاجة،

 مرغوبة.

 .أالخط لقت يف القاتل ةعاقل على الدية وجعل (،بالشبهات الحدود )درء شرعت العقوبات: يف

ـ َ . رُ 557 ــ ِس ــَ ـُِ  ُ  َ َ َ  ايع  ََ ـــــتَ  َأو  لُ  َ  ِ   ِ    َبَ   ا   ـــــِ ـ ـ ـــــت اخ  ــــــ ـــــا َ ـ ِ َهـ ـــــ   َ  ـ ـــــَُ ــــــ  ـ
 َشاِر ِ  َ َ   ال  ــــــ   َ ي  َبــــــ   ِإَطــــــاِر رُ . بَ 558 

 
ح  خــَ   جــُ قـــــَ ا بَــ َُ الِــ       حسد ِـــــــــــــَ ِ  لـــــُ  ُ  لِ بــُ
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ناتالمـَح  ومنه والتجميل. التزيين بمعنى التحسين، من تحسيني، جمع :التحسينيات  س 

 قبواًل  وأكثر اوقعً  أبلغ يجعله ،احسنً  الكالم على تبفي التي البالغية األساليب وهي اللفظية،

  قارئيه. أو سامعيه لدى

 هميةاأل سلم يف واألخيرة الثالثة المرتبة فهي والمقاصد، المصالح من التحسينيات وأما

 لبرورياتا )مرتبة السابقتين للمرتبتين تحسينية وظيفة-اسمها يدل كما-ولها واألولوية.

 والحاجيات. البروريات دون مصلحة كل تشمل إنها القول: ويمكن .الحاجيات( ومرتبة

 مساوئها. وتجنب ،االجتماعية آلدابوا العادات بمحاسن األخذ هيو

 لهاوك ،والتكميليات والتتميمات، كالمحاسن، أخرى، بأسماء التحسينيات تسمى وقد

 .المصالح من الصنف لهذا والتكميلية التحسينية الوظيفة إلى تشير تسميات

 اجيات،كالح حرج يف الناس يقع وال كالبروريات، اختالل يحدث ال التحسينيات فاتت وإذا

 السليمة. الطبائع أهل عرف وعن المروءات وعن األخالق ومكارم اآلداب عن يخرجون بل

 املصاحل: من النوع هذا يقلتحق الشريعة به تجاء ما أمثلة ومن

 الزينة، وأخذ العورة، وستر والبدن، الثوب عن النجاسة إزالة شرعت العبادات: يف

 كذل ونحو وآدابها، والصلوات الطهارات وسنن والصدقة، والصيام الصالة يف والتطوعات

 ويجمل. يحسن مما

 روتوقي وشربها، النجاسات أكل وترك والملبس، والشرب األكل دبآ شرعت :العادات يف

 الخلوة وترك حاجة، لغير والنساء الرجال اختالط وترك األطفال، ومالطفة الكبير،

 الطريق. عن األذى وإماطة اللقاء، عند الوجه وطالقة وآدابها، والتحية باألجنبيات،

 يعب ومنعت نفسها، تزوج أن المرأة ونهت والخنزير، الميتة بيع منع شرعت المعامالت: يف

 ائروس البيع يف والخديعة الغش ومنعت أخيه، خطبة على وخطبته أخيه، بيع على الرجل

 المعامالت.

 .والغدر المثلة حرمت كما الجهاد، يف والصبيان النساء قتل منع شرعت العقوبات: يف
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ــــــــِم ِ  .559 ــــــــ  ت ُ  َوَ ـ ــــــــح   الـ ــــــــَ     َقـ ـ    َ َ 
 

ــ     ـــ ـــ ــال ِ ـ ــمِسك  ـ ُِ ـ ــ ــُِ  َأر ا ـ ـــ ـــ ــ   ع ـ ــح   ـ ــ َ  َقـ ـ  ُ ــ ـــ ــَ ـ     ـ
 

 يف يرجع عملية، فروع من قرره وما تفصيلية أحكام من الكريم الرسول بينه ما جميع أن أي

 يالت والتحسينات، والحاجيات البروريات الثالث، الكلية المصالح جملة إلى مجموعه

 لها. فصيلت السنة ويف للكلّيات، تأصيل القرآن ففي الكريم، القرآن يف وتأّصلت تقررت

 يها،عل عوالتفري والتأكيد لها، والبيان الشرح يعني الكلية القرآن لمقاصد السنة وتفصيل

 التي الحجو والصيام والزكاة بالصالة األمر مثاًل  القرآن يف فنجد  لمعانيها واإلنفاذ والتطبيق

 جدون ،وسنن   وواجبات   وأركان   شروط   من السنة يف تفاصيلها ونجد الدين ضروريات من هي

 ورفع يسرال أصل ورد حيث الحاجيات ومثله ذلك، نحو تالبروريا ببقية يتعلق ما القرآن يف

 ،فصلةم االستثنائية األحكامو الرخص تفاصيل السنة يف وورد القرآن يف الناس عن الحرج

 بالمكارم قيتعل وما الطيبات من والتوسع الزينة إباحة أصل ورد حيث التحسينيات يف ومثله

  السنة. مع ذلك تفاصيل وجاءت القرآن يف

َرْع  ُ َهاَوَأ ــــــــ   .560 و   ...............ضــــــــُُ
 

 ..................................... 
 

 بقيةل واألساس والمنبع األصل هيو البروريات مرتبة هي األولى المرتبة أن القاعدة تفيد

بة المصالح َرتَّ   والتحسينيات. الحاجيات يف الم 

 من صنفين وعلى معنيين على العلماء عند البرورية المصالح أو البروريات وتطلق

  وهما: السياق، حسب يفهمان المصالح،

 الدين وهي: المعروفة، الخمس البروريات به يراد مبيق خاص معنى وهو :األول المعنى 

 كرذ سياق يف يرد أو الخمس، بوصف امقيًد  يرد ما عادة وهو والمال. والنسل والعقل والنفس

 يف اآلن المراد المعنى وهو ،والتحسينيات( والحاجيات، البروريات، :)أي الثالث المراتب

  القاعدة. هذه



 

 571 

 

 رورةالب وصف عليها ينطبق التي المصالح كل   به يراد موسع عام معنى وهو :الثاين المعنى 

 والسكن، والزواج والشراب، وكالطعام والجهاد، العبادات، كفرائض والبرورية،

  وغيرها. واألمنية والقبائية السياسية العامة، والواليات والمعاوضات، والصناعات

 بارهاباعت األول االستعمال يف َتر د   الموسع، االستعمال هذا يف المذكورة البروريات أن على 

الت   اأفرادً   وبهذا عنها. ومتفرعة فيها مندرجة فهي الخمس، للبروريات ووسائل ومكم 

 ما كل وأن كلها، المصالح أصول هي الخمس البروريات كون ويستقيم يتحقق المعنى

 من وسيلة أو منها، متركب هو أو لها، ومكمل خادم أو فيها، داخل إما المصالح: من سواها

 لحو حائمة هي إنما الحاجية فاألمور هذا ثبت وإذا" الشاطبي: يقول هذا مثل ويف ،وسائلها

لها... البروريات على تتردد هي إذ الحمى  هذا   ت َكم 

  ضروري. أو حاجي هو ما تكمل ألنها التحسينية، يف الحكم وهكذا

لت فإذا  ل فالحاجي حاجي، هو ما كملت وإذا فظاهر، ضروري هو ما َكمَّ َكم   للبروري، م 

ل ل والمكم  ل، للمكم   افقات]المو ."عليه ومبني البروري لألصل كالفرع اإذً  فالتحسينية مكم 

 به ومؤنس البروري لألصل خادم هو إنما وتحسيني حاجي كل" :اأيًب  وقول ه .[18–2/17

 دمةبالخ يدور فهو تقدير كل وعلى .اتابعً  أو امقارنً  أو له مقدمة إما الخاصة، لصورته ومحسن

 .[2/24 للشاطبي ]الموافقات ."حاالته أحسن على البروري به يتأدى أن أحرى فهو حواليه

 ــــاــــــــرَ  َ ــــُشــــي   .................. .560
 

ـــ  ـــُحُرـ ـ  ِ ـــ ــــ ـــَ ـ ـــهَ ـ ــــ ـــ اـ ـــَ ـ ــــ ـــُح ُ َ ـ ـ ـــح   ُ  ـــا َقـ  َ َ َرـ
 

  تابعة. ومقاصد أصلية، مقاصد ضربان: الشرعية المقاصد " اهلل: رحمه الشاطبي قال

 ملة. كل يف المعتبرة البروريات وهي للمكلف، فيها حظَّ  ال التي فهي األصلية المقاصد فأما

 ال مطلقة عامة بمصالح قيام ألنها ضرورية، هي حيث من للعبد، فيها حظ ال إنها قلنا: وإنما

 إلى تنقسم لكنها وقت. دون بوقت وال صورة دون بصورة وال حال دون بحال تختص

  كفائية. ضرورية وإلى عينية، ضرورية
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 حفظوب ،وعماًل  ااعتقادً  دينه بحفظ مأمور فهو نفسه، يف مكلف كل فعلى عينية، كونها فأما

 نسله وبحفظ إليه، ربه من الخطاب لمورد احفظً  عقله وبحفظ حياته، ببرورية اقيامً  نفسه

 اباألنس اختالط مبيعة يف وضعه عن له اورعيً  الدار هذه عمارة يف عوضه بقاء إلى االتفاتً 

 بعة.األر األوجه تلك إقامة على استعانة ماله وبحفظ مائه، من المخلوق على بالرحمة العاطفة

 نوبي بينه ولحيل عليه لحجر األمور هذه خالَف  العبد اختيار فرض لو أنه ذلك على ويدل

 فمن حظ، فيها له صار وإن نفسه. يف عليه امحكومً  الحظ مسلوب فيها صار هنا فمن اختياره.

  األصلي. المقصد لهذا تابعة أخرى جهة

 كلفين،الم جميع يف العموم على بها يقوم أن بالغير منوطة كانت حيث فمن كفائية، كونها وأما

 وفه لألول، مكمل القسم هذا أن إال بها. إال الخاصة تقوم ال التي العامة األحوال لتستقيم

ق    عامة الحبمص قيام الكفائي أن وذلك  الكفائي إال العيني يقوم ال إذ ،اضروريً  كونه يف به الح 

 نهأل تخصيص، جهته من عليه يعود ال بما مأمور الجهة تلك من به فالمأمور الخلق، لجميع

 اهلل ليفةخ أنه وحقيقته الوجود. بإقامة بل ،اعينيً  صار وإال فق ، نفسه بخاصة ذاك إذ يؤمر لم

يئَ  وما قدرته حسب على عباده يف  [.177-2/176 الموافقات] ."ذلك من له ه 

 المصالح وكذا األخروية، والمصالح الدينية الواجبات تشمل عنده األصلية فالمقاصد

 والخاصة. العامة البرورية، الدنيوية

 ما مقتبى له يحصل جهتها فمن المكلف، حظ فيها روعي التي فهي التابعة، المقاصد وأما

 .[2/178 نفسه المرجع] الخالت. وسد بالمباحات واالستمتاع الشهوات نيل من عليه جبل

 وقد فراد،لأل والمباشرة العاجلة واالحتياجات للرغبات تستجيب التي المصالح تشمل فهي

 تفبيو تدفع بذلك وهي قوية. ذاتية بدوافع تحصيلها، إلى والسعي حبها على الناس جبل

 ابعةالت المقاصد صارت الجهة هذه فمن " وتقويتها. األساسية المصالح حفظ إلى اتلقائيً 

 .[2/179 نفسه ]المرجع .لها ومكملة األصلية للمقاصد خادمة
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 زدواج،واال السكن طلب ويليه األول، القصد على للتناسل مشروع فإنه النكاح  ذلك: مثال"و

 اهلل قخل ما إلى والنظر بالحالل، االستمتاع من واألخروية، الدنيوية المصالح على والتعاون

 غيرها من أو منها أوالده وعلى عليه قيامها أو المرأة، بمال والتجمل النساء، يف المحاسن من

 كرالش من واالزدياد العين، ونظر الفرج شهوة من المحظور يف الوقوع من والتحفظ إخوته، أو

 [.339-2/396 الموافقات] ."ذلك أشبه وما العبد، على اهلل من النعم بمزيد

 الناظم: قال

ـــ ِ  َلـــ ِ  .561 ـــــاُ و  َ  َت ع اخ  ــِ ـــ َقـــح   ـــَهـ ـــ ـ ـــــا َ ُأط  ـــ  ـ
 

َ ــــــــــَ ـــــ  َلَهـــــا ُر  ـــــَ ـــــا ـــــِ ـــــَت ُ ـــــَ ـــــاِ خ     ار 
 

 قاعدتان: البيت يف

 الخلل وقوع إلى هذا يفبي فقد امطلقً  إهمااًل  أهملت إذا الحاجية المصالح أن القاعدة: تقرر

 من رتبة أخفض كانت وإن-الحاجية المصالح أن أي البرورية، المصالح وهي أصلها يف

 الخللب البروريات على يعود قد بالكلية وتفويتها تبييعها فإن-البرورية المصالح

 فيه عما جماعات، أو كانوا اآحادً  يتمكنوا، ال أو المكلفون، ي عرَض  بأن وذلك  واالضطراب

 ىعل ويقتصرون بالكلية المرتبة هذه يهدرون بحيث الناس عن للبيق ورفع توسعة

 امتروكً  منها األكثر ويكون الحاجية، األحكام من يسير بجزء يأخذون أو فق   البروريات

  .ومهماًل 

 يرغ اتركً  تركت وإنما بإطالق تترك لم بحيث ،قلياًل  أو امحدودً  الحاجيات ترك كان إذا أما

 نل حينئذ الحاجيات اختالل ألن البروريات، اختالل عنه يلزم ال هذا فإن متكرر، وال دائم

  ما. بوجه سيكون وإنما امطلقً  يكون

 امطلقً  الحاجيات إهمال أن إلى يرجع البروريات، إلى الحاجيات من الخلل تسرب وسبب

 حيث نم إليها مفتقر أنها تعني: الحاجيات أن باعتبار المكلفين، على الحرج دخول يستلزم

 فإذا ،المطلوب بفوت الالحقة والمشقة الحرج إلى الغالب يف المؤدي البيق ورفع التوسعة
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 الاالمتث عن بتقاصرهم مؤذن وهذا والمشقة، الحرج الجملة يف المكلفين على دخل تراع لم

 لقدرةا وعدم والعنت بالعجز والشعور والسآمة، الملل الجملة يف عليهم يدخل إذ بالتكليف،

 ففي ات،البروري رتبة إلى الفساد يمتد هنا ومن ومقتبياته، الشرع بالتزامات النهوض على

 العبادات أداء الناس على تيسر التي الحاجيات أهملت إذا ،مثاًل  الدين على الحفاظ مجال

 .مختلةو منقوصة ولكن بها سيقومون أنهم أو القيام، حق بها يقوموا لن األفراد فإن المختلفة،

 :األخرى الكليات بقية على يجري الدين بحفظ المتعلقة الحاجيات إهمال على يجري وما

 لكلياتا على الحفاظ على تعمل التي الحاجيات تفويت فإن والمال، والعقل والنسل النفس

 الكليات. هذه أصل على النقص بإدخال مؤذن األخرى

  القاعدة: تطبيقات من

فة األحكام من مجموعة للمريض رعتش  -1  اقاعًد  كالصالة لحاله  ومراعاة عليه اتيسيرً  المخف 

 مبان،ر يف وكاإلفطار ،اقاعًد  يستطع لم إن جنب على الصالة أو ،اقائمً  الصالة يستطع لم إن

 مشقة،و حرج من فيها مما بالرغم بالعزائم اإلتيان المريض تكلف فإذا الجبيرة، على والمسح

 نم عبو فساد أو النفس فوات هذا عن ينشأ فقد بإطالق، الحاجية الشرعية الرخص وأهمل

  األعباء.

 اقاةوالمس كالمزارعة معامالتهم: يف عليهم والتيسير الناس لحاجة الشارع أجازها التي العقود-2

 هذا نيكو فقد بها التعامل عن األفراد وتوقف بإطالق تركت إذا وغيرها، والسلم والمباربة

 العقود هذه كون حيث من المال، على الحفاظ أصل على النقص إلدخال اقويً  اسببً 

 انعدامب ذلك آذن بالكلية تركت فإذا وتكثيرها، واستثمارها األموال لتنمية وسائل بمجموعها

 الوجود. جانب من المال على الحفاظ وسائل من قوية حاجية وسيلة
 المكاسب طرق وانسدت منها، االنتقال يعسر األرض من ناحية أو األرض الحرام طبق لو-3

 قدر على يزيد أن سائغ ذلك فإن البروري، الرمق سد على الزيادة إلى الحاجة ومست الطيبة

 الرمق دس على اقتصر لو إذ والمسكن، والملبس القوت يف الحاجة قدر إلى ويرتقى البرورة
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 نع المحترفون وانقطع واألشغال، المكاسب لتعطلت بإطالق، الحاجيات وتركت فق ،

 أن إلى ذلك مقاساة يف الناس يزل ولم والحراثة، الزراعة عن والزراع وصناعاتهم، حرفهم

 والدنيا. الدين خراب ذلك ويف يهلكوا

 األحوال وتجنب العادات محاسن من يليق بما باألخذ ت عنى التي التحسينات أن أي

 بشيء يأتون أو ،امطلقً  بها يأتون ال بحيث المكلفين قبل من بالكلية أهملت إذا المدن سات،

 من كل   على والخلل النقص بإدخال هذا آذن ،اومبّيعً  امتروكً  منها األكثر ويكون فق  يسير

 والبروريات. الحاجيات

 عديمة أو هامشية مصالح ليست وأنها التحسينية المصالح وأهمية قيمة القاعدة وتبين

 االعتبار يف عليها تتقدم التي المصالح تتميم يف وتأثيرها دورها لها أن ذلك والتأثير، الجدوى

 مثاًل  ينالد فأصل إليها  والنقص الفساد أسباب تسرب من وصونها حمايتها يف ثم واألهمية 

 نةالزي كأخذ التحسينية المصالح من جملة تخدمه وعمادها، البروريات أساس يعتبر الذي

 ذوي والمؤذنين األئمة واختيار والجماعات، الجمع حبور عند والتطيب مسجد، كل عند

 ة،النظيف الصحية والمرافق بالفرش المساجد وتجهيز الحسن، والسمت الحسن الصوت

الت من ذلك وغير الناس، إلى الدعوة لتبليغ والخطباء الدعاة أحسن واختيار  المكم 

نات  عليها. والحفاظ الدين مصلحة خدمة باتجاه منتهاها يف تصب   التي األخرى والمحس 

الت هذه وانعدام  حاقإل إلى يفبي قد ولكنه الدين، أصل فوات إلى بالبرورة يؤدي ال المكم 

 أداء نم الناس تنفير إلى ثم والجماعات، للجمع حبورهم أثناء بالمكلفين والبيق الحرج

 من شرعت التي وحكمتها لمقصودها العبادة تحقيق وعدم األكمل، الوجه على عباداتهم

  أجلها.

 كآداب التحسينات  من اجًد  كبيرة مجموعة اأيًب  تخدمها النفس على الحفاظ ومصلحة

 وكل اهلل، سمّ  غالم يا» :--قوله مثل النبوية، السنة بها حفلت التي والشراب الطعام
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 آدم ابن يا حسبك بطن، من اشرً  وعاء آدمي مأل ما» وقوله: .]ق[ «يليك مما وكل بيمينك،

: حم، حصحي] «نفس وثلث شراب، وثلث طعام، فثلث بد، ال كان فإن صلبك يقمن لقيمات

  .]ق[ .اإلناء يف يتنفس أن ونهيه .]خ[ .السقاء يف من الرجل يشرب أن--ونهيه .[ن، جهت، 

 مالك حديث يف كما الهيئة، وجمال اللباس بحسن تتعلق التي التحسينات اأيًب  إليها وينبم

 ؟المال من لك ما» فقال: أعرابي، هيئة يف أغبر أشعث الرسول فرآه--النبي أتى أنه نبلة ابن

 .«به ترى أن أحب نعمة العبد على أنعم إذا اهلل إن قال: اهلل، آتاين قد المال كل من قال:

  .[ن ت، د، : حم،صحيح]

 حاجي وأ ضروري هو الذي اللباس أصل إلى الحاجةَ  تعدل ال باللباس المتعلقة والتحسينات

 البرورية المصالح يحقق بما االكتفاء عدم على يحّض --والرسول تقدير، أقل على

 وجمال المظهر بحسن والمتمثل التحسيني الجانب مراعاة باإلمكان دام ما فق  والحاجية

 .الهيئة

لة التحسينات هذه وفوات  بالبرورة يؤدي ال المعامالت أو العادات أو العبادات يف المكم 

 على قالتبيي إلى -بالكلية أهملت إذا -يؤدي قد ولكنه وضياعها، الخمس الكليات فساد إلى

 تمجاال مختلف يف عليه والتبييق حياته على والمشقة الحرج وإدخال وإعناته المكلف

 سآمةال إدخال يف اقويً  اسببً  هذا يكون فقد تركها، على وداوم هجرانها على واظب إذا ثم الحياة،

 تبارباع القيام، حق به القيام عن تراخيه أو التكليف عن االنقطاع على وحمله المكلف على

 لقاعدةا يف بيانه تم ما وفق ما، بوجه البروري اختالل بإطالق الحاجيّ  اختالل من يلزم قد أنه

 السابقة.

 ولذا نها،ع وتذود تحميها والبروريات للحاجيات بالنسبة السياج بمثابة هي التحسيناتو

 بطالإ يف ألن البروريات، الختالل ثم بالمكلفين الحرج لوقوع مدخل امطلقً  إهدارها يف كان

 والراتع لآلكد، حمى كأنه األخف فصار به، لإلخالل ومدخل آكد، هو ما على جرأة األخف

ل فيه، يقع أن يوشك الحمى حول الت فالمخ  الت. لإلخالل متطرق بالمكم   بالمكمَّ
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ـــــــ    َأَ   َوَرا .562 ـ ـــــــ   ــــــــ ـــــــِ ـ ـــــــيُ  َ ـ ـ ـــــــ ِس  ُرَشـ
 

 ..................................... 
 
 

 البروريات-الثالث المراتب هذه إقامة يف يةاإلسالم الشريعة حرص القاعدة هذه تظهر

 التي المصالح من جملة خالل من وأتمها، الوجوه أحسن على-والتحسينيات والحاجيات

ل حدة  على مرتبة كل بأذيال تلحق ز حكمتها، لتكم   فللبروريات مصلحتها، وتعز 

التها، التها، وللحاجيات مكم  التها. وللتحسينيات مكم   كل ذيالبأ ويتعلق" الغزالي: قال مكم 

 لتتمةوا التكملة مجرى منها يجري ما- والتحسينية والحاجية البرورية أي- األقسام من قسم

 حدة، على مرتبة بكل تلحق التي المصالح هذه عن ويعبر [.1/174 المستصفى] ."لها

الت،   التوابع. أو التت مات، أو بالمكم 

 تحفظهال تحسينية، أو حاجية أو ضرورية مصلحة تتبع التي المصالح بأنها تعريفها: ويمكن

 عن ينقص ولكنه المتبوع، أصلها يفت لم فقدت لو بحيث وأتمها، الوجوه أحسن على

  الكامل. التام الحفظ مستوى

ل فإنها الذمة، يف التي الحقوق توثيق ألجل عليه واإلشهاد الّدين كتابة مثالها:  لحفاظا تكم 

 قدارم بها ويتبين النسيان، أو النكران مفسدة من المال بها يصان حيث المال  ضروريّ  على

 له الحق ثبت الذي الشخص بها يعلم كما غموض، أو لبس دون الذمة يف الثابت الحق

 من بمزيد ترجع التي األخرى المصالح من غيرها إلى عليه، الحق ثبت الذي والشخص

  ضروري. هو الذي المال على الحفاظ ألصل والتكميل الرعاية

 النهيو الحرام، النظرة عن البصر غض   ووجوب الدخول، قبل باالستئذان األمر :اأيًب  ومثالها

الت من فإنها باألجنبية، الخلوة عن  ومنع الذرائع حسم خالل من النسل، على الحفاظ مكم 

  الزنا. فاحشة يف الوقوع إلى تؤدي التي الوسائل

الت هذه وضاب  لة أصولها فإن تراع، لم لو أنها المكم   ستكون ولكنها تفوت، ال قد المكمَّ

 بالبرورة يعني ال واإلشهاد بالكتابة الديون توّثيق فعدم والفساد  الفوات لخطر معرضة احتمً 
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الت مراعاة وعدم جحوده، أو المال ضياع  الوقوع حتمية عنه يلزم ال النسل، على الحفاظ مكم 

 رضةع سيكونان والنسل المال من كاًل  ولكنّ  وتبيعه، النسل تفسد التي الزنا فاحشة يف

لة المصالح إهمال نتيجة والبياع والفوات لالختالل  هذا تكرر إذا سيما ال لهما المكم 

  الخمس. الكليات باقي على يسري عليهما يسري وما اإلهمال،

الت يف وبالنظر   أمرين: يف تتمثل وظيفتها أن نجد المكم 

الت، هذه إليه تنتمي الذي األصل تقوية زيادة األول: الت المكم  ز البروريات فمكم   نم تعز 

الت بها. إال واآلخرة الدنيا مصالح تجري ال التي األصول على الحفاظ  الحاجيات ومكم 

الت والمشقة. الحرج إلى المؤدي البيق ورفع العباد على التوسعة من تزيد  ومكم 

  المدن سات. األحوال وتجنب العادات محاسن من يليق بما األخذ من تقوي التحسينيات

ل باألصل اإلخالل إلى تؤدي التي فسادال ذرائع سّد  الثاين:  .المكمَّ

  القاعدة: تطبيقات من

الت من-1   البروريات: مكم 

الت من تعّد -أ  الفرائض، يف الجماعة كصالة الدين: شعائر إظهار الدين: على الحفاظ مكم 

 وعقوبة البدعة وتحريم السنن على والحفاظ المساجد، يف ذاناأل ورفع الجمعة، وصالة

  الشبهات. مواطن عن والبعد إليها، الداعي المبتدع
الت من-ب  ائيةالوق التدابير واتخاذ للمرضى، التداوي مشروعية النفس على الحفاظ مكم 

 القصاص يف والتماثل الجراحات، يف القصاص إجراء" و وانتشارها، األمراض سريان لمنع

  ."عليه والمجني الجاين بين
الت من-ت  مسهاول األجنبية إلى النظر تحريم والعرض: النسل على الحفاظ مجال يف المكم 

 القذف. بغير الساب وتعزير كله، ذلك على والتعزير بها، والخلوة

الت من-ث  األسباب كل وتحريم المسكر، قليل شرب تحريم العقل على الحفاظ مكم 

 :--اهلل رسول حديث يف ورد ما مثل وانتشاره، الخمر رواج على إعانة فيها التي والوسائل
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 إليه، والمحمولة وحاملها، وشاربها، ومعتصرها، عاصرها، عشرة: الخمر يف اهلل رسول لعن»

 [.]صحيح: ت، جه «.له والمشتراة ثمنها، وآكل وبائعها، وساقيها،

الت من تعد  -ج  والقيام الفبل، ربا ومنع ونحوه الغاصب تعزير المال: على الحفظ مكم 

 .اضروريً  البيع كان إذا البيع يف واإلشهاد-الكفيل أي- والحميل بالرهن

الت من-2   الحاجيات: رتبة مكم 

 جتزو ال كقولنا: فهو الرتبة لهذه التتمة مجرى يجري ما" بقوله: الغزالي عليه مثَّل ما-أ

 ." النكاح إلى الحاجة أصل دون ولكنه مناسب اأيًب  فإنه مثل، وبمهر كفؤ من إال الصغيرة

 [.1/175 للغزالي المستصفى]

 باب من-الكفيل أي-والحميل والرهن فاإلشهاد الحاجيات باب من كان إن البيع-ب

 لصالةا وجمع الصالة، فيه تقصر الذي السفر يف الصالتين بين الجمع ذلك ومن التكملة.

ل فإنه للمريض،  ف.والتخفي التوسعة بأصل يخل لم يشرع لم لو إذ المرتبة  لهذه كالمكم 

الت من-3  إبطال وترك الطهارات، ومندوبات األحداث، رفع آداب التحسينيات: رتبة مكم 

 طيبات من واإلنفاق واجبة، غير كانت وإن المكلف فيها دخل التي المندوبة األعمال

  والعتق. والعقيقة البحايا يف االختيار وحسن المكاسب،

الت، مفهوم على بناءً -4 الت بمثابة الحاجية المصالح تعتبر وطبيعتها، المكم   لمصالحل المكم 

لة التحسينية والمصالح البرورية،  :الشاطبي قال والبروريات، الحاجيات من لكل   مكم 

 لةكالتكم التحسينات وكذلك للبروريات، كالتتمة الحاجيات أن المسألة هذه أمثلة ومن"

  ." المصالح أصل هي البروريات فإن للحاجيات،

لة المصالح على المحافظة ينبغي أنه القاعدة هذه آثار من-5  أصلها على الحفاظ أجل من المكم 

ل، لة المصالح تترك ال وأنه المكمَّ ل  األصل مصلحة مع تعارضت إذا إال المكم   ألنه المكمَّ

ل فقد لمفسدة أثر ال" ل مصلحة مقابلة يف المكم   ."المكمَّ
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562............................. 
 

يُ   ــــــــــــــــــــُ  ُُ ــــــــــ   ِ      َأن َوالش  ِليُ  ِلأل   ُ ــــــــــ  
 
 

ل: المقصود  البرورية، الثالث: المقاصد مراتب بأذيال تلحق التي المصلحة بالمكم 

  ومقصدها. غايتها وتتميم حكمتها بإكمال لتخدمها والتحسينية، والحاجية،

 أو الحاجيات، أو البروريات قبيل من تصنف التي المصلحة باألصل: المقصود

لة المصالح أن القاعدة: معنى يكون عليه وبناء التحسينيات.  من رتبةم بكل تلحق التي المكم 

 يؤدي ال بأن مقيدة والتحسينيات، والحاجيات، البروريات، الثالث: الشريعة مقاصد مراتب

ل، أصلها وتبييع إبطال إلى تحصيلها على والعمل اعتبارها  اعتبار نيكو أن يصح   فال المكمَّ

الت الت تحصيل يكون أن أو البرورّي، أصلها تبييع يف اسببً  البروري مكم   لحاجيّ ا مكم 

الت من هي بمصلحة التشبث يؤدي أن أو الحاجّي، أصلها إهدار يف اسببً   المصالح مكم 

ل، فرع كل يف األمر هو وهكذا التحسينية، بالمصالح التفري  إلى التحسينية  إعماله إنف مكم 

ل. أصله تبييع أو إهدار إلى يؤدي ال بأن ومقيد مشروط  المكمَّ

  القاعدة: تطبيقات

الته ومن التحسينيات، من الوضوء-1  األعباء، غسل يف والترتيب واالستنشاق المبمبة مكم 

الت، بعض تحقيق تعذر فإذا باليمين، والبدء  إنماو الوضوء، أصل يلغي ال هذا فإن المكم 

  وقدر. تمكن ما حسب على المكلف به يأتي

الت من اإلمام عدالة-2  الجماعة ي سق  ال هذا فإن ،عداًل  اإلمام يكن لم فإذا الجماعة، صالة مكم 

ل يف يصح ال ألنه المكلف، عن   أصله. إلغاء إلى يؤدي أن المكم 

لة الشروط من فيه الجهالة ومنع ضروري، أصله يف البيع عقد-3  الجهالة ينف اشترط فلو له، المكم 

 .اتامًّ  اإغالقً  وأغلق البيع باب النحسم بإطالق

رَ َويُ  .563 نَ شَ ال   َب   ِ     لَ   ع ُ        ـــــــــِ ال  َ    
 

ــــــــ  اَج ع َ ـ َرْع َض  َُ و  ــــــــُُ ــــــــلَ  ـ ــــــــ اَهـ ــــــــ ـ ــــــــِ ـ     ُ ـ
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 تدعو ما ذلك من يستعمل أن للمكلف جاز أقطارها، من اقطرً  أو األرض الحرام عم إذا أنه أي

 ضعف إلى ألدى عليها وقف لو ألنه البرورات  على ذلك تحليل يقف وال الحاجات، إليه

َرف عن الناس واَلْنَقطع ،اإلسالم بالد على والعناد الكفر أهل واستيالء العباد  ائعوالصن الح 

 األنام. بمصالح تقوم التي واألسباب

 أمثلة: 

ت ،-عنها االنتقال يعسر األرض من ناحية أو- األرض الحرام طبق لو-1  المكاسب طرق وانسدَّ

 رورة،الب قدر على يزيد أن سائغ ذلك فإن الرمق، سد على الزيادة إلى الحاجة ومست الطيبة،

 لمكاسبا لتعطلت الرمق سد على اقتصر لو إذ إليه  يحتاج ما كل يف الحاجة قدر إلى ويرتقي

 ال لكنه الدين، خراب ذلك ويف يهلكوا، أن إلى ذلك مقاساة يف الناس يزل ولم واألشغال،

  البرورة. مقدار على يقتصر ال كما والتنعم، الترفه مقدار إلى ينتهي

 م،بالحرا إال يتعاملون ال الناس يكون كأن ذلك، غير عن مندوحة وال األسواق يف الحرام عم لو-2

 عاملالت كان ولو منه، حاجته قدر على بالحرام يتعامل أن له فإن بالحالل، يتعامل من يجد وال

 عوتد ما جاز األرض الحرام عم لو ألنه وغيرها  والببائع السلع كتبادل الحاجية األمور يف

  والبرورات. الحاجات إليه
 إحياء بقصد برد، أو حر أو لجوع الهالك خاف من على الناس أموال غصب الشارع أوجب-3

 الحالل  من التمكن وعدم األرض، الحرام عموم عند ذلك يجوز األولى باب فمن نفسه،

  .اجميعً  الناس إلحياء

 ملكه  تكن لم وإن والعقاقير، األدوية أنواع جميع استعمال فيجوز األرض، الحرام عم لو-4

 يجر إليها الحاجة مسيس مع استعمالها منع يف ألن الحاجة  وسد نفسه عن البرر لرفع

رارً    .اض 
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حع  ـــــَ رَــ  .564      ـــــ  ىــــــــــِ ع   َــ   ع لــُ ــِس ـــــ   ا ـــــــــــــِ
 

 .................................. 
 

 قسمين: إلى بالمكلفين تعلقها جهة من المقاصد تنقسم

 مايةوح النظام، حفظ ومثالها: أغلبها، أو كافة األمة عموم إلى تعود التي وهي الكلية: المقاصد-1

 مح،والتسا التعاون روح وبث المعامالت، وتنظيم والتغيير، التحريف من والسنة القرآن

 واألخالق. القيم وتقرير

 البيع،ب النتفاعا ومثالها: والخير بالنفع الناس بعض على العائدة وهي البعبية: المقاصد-2

 باألوالد. واألنس والمهر،

564. .............................. 
 

ـــــــــــــــ ع َوخَ  َوَبـــــــــــــــار  ع   ِئـــــــــــــــ      ا ـــــ   ُجـــــــــــــــ  
 
 

 لىع ليست وقصده إرادته إليها وتوجهت تشريعه يف الشارع راعاها التي المصالح أن أي

 لفة،المخت وموضوعاتها وأبوابها يةاإلسالم الشريعة بمجاالت تعلقها حيث من واحد مستوى

  أقسام: ثالثة إلى تنقسم واالعتبار النظر هذا بحسب وأنها

 غالبها  أو التشريع مجاالت كل يف الشارع عاهاار التي حالمصال وهي العامة: المقاصد-1

 ناألم وتحقيق العدل وإقامة الحرج وكرفع والتحسينية، والحاجية البرورية كالمصالح

 ارً محصو ليس بأنه يمتاز والمقاصد المصالح من القسم فهذا ،اإلنسان كرامة على والحفاظ

 أو موضوعاتها كل يف عام هو وإنما أبوابها، من باب أو الشريعة موضوعات من موضوع يف

  .اغالبً 

 أبواب من معين باب يف الشارع راعاها التي والمصالح المعاين وهي الخاصة: المقاصد-2

 ة،المالي التصرفات يف الشارع ومقاصد األسرة، بموضوع الخاصة كالمقاصد التشريع،

 ههذ من واحد فلكل التبرعات، يف الشارع ومقاصد والشهادة، القباء يف الشارع ومقاصد

 األخرى، الشريعة مجاالت من غيره عن بها يستقل   خاصة ومقاصد مصالح المجاالت
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فاح عن يتميز حتى به واإلعالم الزواج عقد إشهار إلى األسرة مجال يف قاصد مثاًل  فالشارع  الس 

ر يف يتم الذي  الحقوق على الحفاظ المالية العقود مجال يف قاصد وهو والخفاء، الس 

 ال. أم إعالنها أتمّ  سواء ألصحابها

 الشريعة  جزئيات من مخصوصة بجزئية المتعلقة المصالح وهي الجزئية: المقاصد-3

 أو كراهته أو تحريمه أو إليه الندب أو األفعال من فعل إيجاب من المرجّوة كالمصلحة

 ين،المشرك آلهة سب   عن النهي من الشارع مقصد مثل ،اسببً  أو امانعً  أو اشرطً  جعله أو إباحته،

 لالقت اعتبار من مقصده أو فيه، الزكاة لوجوب النصاب المال بلوغ اشتراط من مقصده أو

 وليس الشريعة جزئيات من بجزئية مخصوص المقاصد من القسم فهذا الميراث، من امانعً 

 .واحد باب تحت تندرج التي فروعها بجميع اخاًص  وال أبوابها جميع يف اعامً 
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 من القصد نأ ومفاده: الفصل لهذا التوطئة باب من به وأتينا ،معنا مر قد األول للبيت بالنسبة

 المفسدة. ودرء المصلحة جلب هو التشريع

 مفاسد عليه تترتب كانت إذا الشيء أن أي (مقدم ودرؤها) قولنا: القاعدة عن به عبرنا وما

ن ممنوعة، ح المفسدة جانب فإن مشروعة، مصالح نفسه الوقت يف وتبمَّ  باراالعت يف يرجَّ

  المصلحة. جانب على واألهمية

: القاعدة نص ظاهر عليه يدّل  الذي المطلق الحكم وهذا  على المفسدة تزيد بأن مقيد 

 دفع كوني فحينئذ ،ؤوالتكاف التقارب بسبب األغلب، أيها يعلم ال أو تساويها، أو المصلحة،

ًحا مقدًما المفسدة   المصلحة. جلب على ومرجَّ

ح ال المفسدة فإن المفسدة، جانب من وأهم أكبرَ  المصلحة جانب كان إذا أما  على ترجَّ

م وال المصلحة  األعلى، على يقدم ال واألدنى الراجح، على يقدم ال المرجوح ألن عليها  تقدَّ

 .مفسدة أو كانت مصلحة ،ابينً  ارجحانً  الراجحة للجهة دائًما فالغلبة

 :ةلأمث

 الزحام ببسب المسلمين إيذاء بهما اقترن إذا إبراهيم مقام خلف والصالة األسود الحجر تقبيل-1

 قبيلت مصلحة من أعظم مفسدة المسلمين إيذاء ألن يتركان  فإنهما ،البيت حول الطواف يف

  المصالح. جلب على مقدم المفاسد ودرء ،المقام خلف والصالة األسود الحجر

 ،النظر قطعي ما فيها يتخذ أن يكلف بل ،جاره نساء مقر على تشرف كوة يفتح أن لإلنسان ليس-2

 اتخذ لو وكذا ،والدخان بالرائحة ،بينًا ضرًرا بجاره يبر ما ملكه يف يحدث أن له ليس وكذلك
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 إزالة يكلفه أن الجدار فلصاحب بالجدار يبر قمامات قىلْ مَ  أو بالوعة جاره دار بجانب

  البرر.

 تواَ   ىــــــــــــــَ  ................. .566
 
 

ِـــــَ        ـــــِ   رـــــَ   ِ  ـــــ   ـــــــــــــَ ـــــَ الـــــ  حِس  َأو  َ     قـــــَ
 

 البرورية. الخمس والكليات الخمسة، التكليفية األحكام بالخمستين: قصدت  

 .مفصاًل  سيأتي ما على أكثر مصالح يجلب ما هوو األرجح، باألفبل: وقصدت

 اعدةق تحت أجملتها أطيل ولئال الجزئية  القواعد عشرات تحتها عامة قاعدة البيت هذا ويعد

 الواجب، المحرم،) الجملة حيث من فترتيبها الخمسة التكليفية األحكام فأما واحدة،

 لخمسا بالمصالح يتعلق ما وأما ،التالية القاعدة يف عنها والكالم المباح( ،المندوب المكروه،

 ديثوالح .(َواْلَمال والنسل، َواْلعقل، َوالنَّفس، الّدين،) الجملة حيث من فترتيبها البرورية

 الفصل. هذا من القواعد من سيأتي فيما عنها

 التكليفية: األحكام بقاعدة ونبدأ

 يالشرع الحكم لنوع تبًعا وأهميتها، عظمتها يف تختلف ومفاسدها األفعال مصالح أن يأ

 ،الندب حكمه الذي من مصلحة أعظم الوجوب حكمه الذي فالفعل بها، المرتب  التكليفي

 ومصلحة المكروه، مفسدة من أعظم المحرم ومفسدة المباح، من مصلحة أعظم والمندوب

 فالمحرم التفصيل حيث من وأما ،الجملة حيث من وهذا المكروه، مفسدة من أعظم الواجب

 اوتيتف لذاته والمحرم لغيره، مالمحر من اتحريمً  أشد لذاته فالمحرم ،نفسه يف يتفاوت

 غيرها من اتحريمً  أشد الموبقات والسبع الصغائر، من أشد والكبائر اللمم، من أشد فالصغائر

 كفر نم أعلى والجحود اإللحاد فكفر يتفاوت، نفسه يف والكفر الكفر، وأعالها الكبائر، من

 فروك الردة، كفر من أعلى الكتاب أهل وكفر الكتاب، أهل كفر من أعلى الشرك وكفر الشرك،

 رمالمح يف ثابتة الموازنات هذه مثلو ...المعصية كفر من أكبر وهذا ،النفاق من أعلى الردة
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 ظنية، بأدلة المحرم من أشد قطعية بأدلة فالمحرم الورود ناحية من وكذلك عام. بشكل

 تأكيًدا للترك الطلب زاد وكلما االجتهاد... طريق عن المحرم من أشد ظنية بأدلة والمحرم

 بعد الترتيب يف ويأتي عليه. تترتب التي والدنيوية األخروية مفاسده يف الزيادة منه همف   وتحتًما،

 ،الفروع على مقدمة األصول فواجبات نفسها  يف تتفاوت والواجبات الواجب، المحرم

 الفروض على مقدمة األعيان فروض وواجبات باهلل. اإليمان وأعالها تتفاوت واألصول

 فيها ما على مقدمة وهذه ظنية، بأدلة ثبت ما على مقدمة قطعية بأدلة الثابتة والفروض الكفائية،

 نهم ف هم ولزوًما، تحتًما للفعل الشارع طلب زاد كلماو ..واستحبابها. وجوبها بين خالف

 تفاوتي نفسه يف وهو المكروه ويتلوه .منه المتحصلة والدنيوية األخروية مصالحه يف الزيادة

 األولى، خالف على مقدم اتنزيهً  والمكروه اتنزيهً  المكروه على مقدم اتحريمً  فالمكروه

 المشتبهات. على مقدم األولى وخالف

 اخيرً أ ويأتي المكرمة. ثم النافلة، ثم السنة، ثم المؤكدة، السنة وأعاله المندوب ذلك ويتلو

 ومنه المندوب، إلى أقرب هو ما ومنه المكروه، إلى أقرب هو ما منه واسعة، دائرة وهو المباح

 التزاحم. عند األولويات هذه يراعي من والفقيه ذلك، بين وس 

 ،"مفاسدال تتبع والنواهي المصالح، تتبع األوامر " لكون بدهية ونتيجة ثمرة هي القاعدة وهذه

 الكامل إلى مصالحها النقسام نتيجة هو واألفبل، الفاضل إلى الطاعات انقسام وأن

 يلالرذ إلى مفاسدها النقسام نتيجة هو واألكبر الكبير إلى المعاصي انقسام وأن واألكمل،

 .واألرذل

 :ةلأمث

 صعد فإذا للمسجد المجاورة الدور على تطل منارة فيه تكون المسجد عن سحنون سئل-1

 نأل عليها  والرقي فيها الصعود يمنع فقال: للمسجد، المجاورة الدور على اطلع فيها المؤذن

 محظور، الناس حرم على االطالع ألن بقطعه، القباء يجب الذي عنه المنهي البرر من هذا
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 الحرام مفسدة أن أي [.18/412 رشد البن والتحصيل البيان] بمعصية نافلة يف الدخول يحل وال

  إليه. المندوب مصلحة من أعظم

 وجب غيره يجد لم فإن مكروهة، مفسدة المشمس الماء استعمال" السالم: عبد بن العز قال-2

 دةمفس تحمل ألن أو المكروه، مفسدة دفع من أولى الواجب مصلحة تحصيل ألن استعماله 

 .[1/84 األحكام قواعد] :الواجب تفويت مفسدة تحمل من ولىأ المكروه

، َوِقــــــــــــحِس ِ  .567 ــــــَ َُ َخ  َ ـــ ِ  ا   ََ ـــــــــُ   َوا    ا  
 

 ....................................... 
 

  عظيمتين: قاعدتين الكليّ  األصل هذا يتبمن

 خير يرجح وهي: المتعارضة، المصالح بين والترجيح بالموازنة تتصل منهما: األولى

  .أدناهما بتفويت الخيرين

 بالتزام شرينال شر ويدفع وهي: المتعارضة، المفاسد بين والترجيح بالموازنة تتصل والثانية:

 .أدناهما

 ينهاب فيما المصالح تتعارض عندما إليه يحتكم الذي العام المعيار عن األصل هذا ويكشف

 جميًعا فعهاد ويتعذر بينها، فيما المفاسد تتعارض أو مًعا، جميًعا وإقامتها بينها الجمع ويتعذر

 أو ةالمصلح وأهمية وعلوّ  عظم على بناء بينها والترجيح المفاضلة عملية إلى فيصار مًعا،

 الدنيا. وقعت وإن العليا المفسدة وتدفع الدنيا، فاتت وإن العليا المصلحة فتقدم المفسدة،

 حتينالمصل إحدى تقديم تبمنت التي القواعد من كبيرة جملة الكلي األصل هذا أنتج ولقد

 عندما أعظمهما لدفع المفسدتين أهون ارتكاب أو مًعا، إقامتهما تتعذر عندما األخرى على

 ررالب لويحتم الخصوص، مصلحة على العموم مصلحة ميتقد يف: كما مًعا، دفعهما يتعذر

 مفسدةل أثر ال و ،التحسينات ثم الحاجيات ثم ياتالبرور وترّجح العام البرر لدفع الخاص

ل فقد ل، مصلحة وجود مقابلة يف المكم   يف مقّدمة األخروية والمفاسد المصالحو المكمَّ



 

 588 

 

 خرجت التي األخرى القواعد من ذلك غير إلى الدنيوية والمفاسد المصالح على االعتبار

  العظيم. األصل هذا مشكاة من جميعها

 يقيًّا،حق تعارًضا متعارضتين المتقابلتان، الجهتان تكون بأن مشروط كله هذا أن ريب وال

 كونهما حال مًعا دفعهما يمكن وال مصلحتين، كونهما حال مًعا إقامتهما يمكن ال بحيث

 لمصلحتينا بين الجمع ألن الترجيح  إلى يصار ال فإنه بينهما، التوفيق أمكن فإذا مفسدتين،

  إحداهما. ارتكاب من أولى المفسدتين دفع وألن إحداهما، إبطال من أولى

 وأعالهما المفسدتين أعظم وتحديد وأرجحهما، وأعالهما المصلحتين أهم تحديد أن على

 يف دقيًقا اخفيًّ  يكون وقد والحاالت، الصور بعض يف واضًحا جليًّا يكون قد وأرجحهما،

 المصالح بين والترجيح الموازنة معايير بعض ناذكر وقد ،أخرى كثيرة وصور حاالت

 ومن-القواعد من يلي فيما اآلخر البعض هنا ذكرنو-المتعارضة والمفاسد ،المتعارضة

 :اآلتي وأبرزها أهمها

 بيلتف الشرع خطاب يف يرد بأن وذلك المفسدة: أو المصلحة م  ظَ ع   على بناءً  الشرعي النص-1

 ،المباح على والمندوب ،المندوب على الواجب مصلحة تفبيل مثل ،أخرى على لمصلحة

 المسجد وعمارة الحاج قايةس مصلحة على اآلخر واليوم باهلل اإليمان مصلحة تقديم أو

 وإخراج باهلل الكفر مفسدة تقديم مثل أخرى على مفسدة تقديم الشارع نص يف يرد أو ،الحرام

  الحرم. األشهر يف القتال مفسدة على مكة من المؤمنين

 أو ،الحاجيات أو ،البروريات من كونها حيث من درجتها أي :المفسدة أو المصلحة رتبة-2

  التحسينيات.

 فظح وضرورية ،النفس حفظ على مقدمة الدين حفظ فبرورية المفسدة: أو المصلحة نوع-3

  المال. على مقدمة النفس

 إنهف الزمان عبر ممتدة مفاسده أو مصالحه كانت فما :المفسدة أو للمصلحة الزماين داداالمت-4

  آنية. أو منقطعة مفاسده أو مصالحه كانت ما على مقدم
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 الخاص البرر ويتحمل ،الخاصة على العامة المصلحة فتقدم :المفسدة أو المصلحة شمول-5

  العام. البرر لدفع

 يف يساويه ال مما ،غيره على مقدًما كان مصلحة أكثر كان فما المفسدة: أو المصلحة مقدار-6

  مفسدته. تقل مما غيره على مقدم فإنه ،مفسدة أكثر كان وما والمقدار. الكمية

 الظني فإن ،متوهمة مفسدة تقابلها ظنية مصلحة تكون كأن :المفسدة أو المصلحة وقوع توقع-7

  .ادائمً  المتوهم على مقدم

 لمصلحة عالتاب الفرع بمثابة المصالح بعض إن حيث وتبعيتها، المفسدة أو المصلحة أصالة-8

 وعةالمتب المصلحة فتقدم ،أخرى بمفاسد الحقة فروع هي المفاسد بعض فإن كذلك أخرى،

  األصلية. المفسدة لتفادي الفرعية المفسدة وترتكب ،التابعة على

567................................ 
 

ِو     ــــَُ ـــــ ـــــ ـ ــــيع  واُ خ  ـ ــــى  ــــَ ُ   َأَ ـ ــــَ ـ ـــــ ـ ــــع  ــــُ ـ ـ  َوال 
 
 

 جلبها الشارع يقصد التي للمصلحة البابطة المعيارية القواعد من القاعدة هذه تعد

  دفعها. يقصد التي وللمفسدة

 الجنةك اآلخرة، الحياة يف تقع التي والمبار المنافع األخروية: والمفاسد بالمصالح المرادو

 المنافع هذه إلى يؤدي وما عنه، الحجب أو منه والقرب وسخطه، الرحمن ورضا والنار،

 حصيلت فأسباب والمعصية. والطاعة والكفر، كاإليمان الدنيا، يف تقع أسباب من والمبار

  أخروية. دةمفس تعتبر اآلخرة مفاسد يف الوقوع وأسباب أخروية، مصلحة تعتبر اآلخرة مصالح

 لجوعا الدنيا، الحياة يف تقع التي والمبار المنافع فهي الدنيوية: والمفاسد المصالح أما

 واألسقام والعافية والعطب، والسالمة واالكتساء، والعري والعطش، والري والشبع،

 ولذات والغنى، والفقر واألمن، والخوف واألحزان، واألفراح والذل، والعز واألوجاع،
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 وسائر والخسران، والربح والمراكب، والمساكن والمالبس والمناكح والمشارب المآكل

 األسباب. من والمفاسد المصالح هذه إلى يؤدي وما والنوائب المصائب

 خرويةألا والمصالح الدنيوية المصالح من كل   إلقامة يسعى أنه ياإلسالم التشريع يف واألصل

 واسعة اإلسالم يف المصالح فدائرة منهما. أي   من االنتقاص أو منهما، بأي   اإلخالل دون مًعا

 اإلنسان سعادة يحقق بما مًعا، وتحفظهما مًعا، اآلخرة والحياة الدنيا الحياة تشمل وممتدة،

 المصالح بين العالقة تجعل ال يةاإلسالم والشريعة وآجله. وعاجله وغده، يومه يف وأمنه،

 األخرى إلقامة إحداهما اطراح وضرورة والتصادم بالتعارض محكومة واألخروية الدنيوية

 بأيّ  يح  يب   ال فإنه امعً  وتحصيلهما امعً  المصلحتين إقامة الممكن من دام ما إذ بإطالق،

 َربَّنَا " المشروع الدعاء من بأن الكريم كتابه يف تعالى اهلل نبه وقد منهما، أي   تبيع وال منهما،

ْنَيا ف ي آت نَا َرة   َوف ي َحَسنَةً  الد    ."النَّار   َعَذاَب  َوق نَا َحَسنَةً  اآْلخ 

 رىباألخ بالتبحية إال المصلحتين إحدى إقامة وتعذر المصلحتان تصادمت إذا أنه على

 حةالمصل هي تقديمها يتعيَّن التي فإن األخرى، على للمحافظة بينهما الترجيح وتعين

 .الدنيوية المصلحة من واالعتبار المكانة يف أعلى ألنها األخروية

ـــَهـــ .568 َخَ   َبـــَ ـــ ــــــح  ع ـــَ ـــرُ  اَأَبـــ    ـــ   ا  
 

 ................................. 
 

 األفراد عموم إلى يتعدى نفعها أن أي عامة: إحداهما وكانت تعارضتا إذا المصلحتين أن أي 

 فإن منهم، محددة فئة على يقتصر أثرها أن أي خاصة: واألخرى منهم، بفئة يختص وال

 واعتبارات شروط وفق القاصرة. الخاصة المصلحة على تقدم الشاملة، العامة المصلحة

 الحًقا. إليها اإلشارة ستأتي خاصة
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  القاعدة: تطبيقات من

 لحةمص ذلك يف كان إذا ،للناس وبيعه السوق إلى احتكر ما بإخراج المحتكر يأمر أن للحاكم-1

 لتحقيق ةلوسي تعين قد دام ما البيع على يجبر فإنه االمتثال عن امتنع فإذا ،السوق ألهل عامة

  العامة. المصلحة

 ،معين فرد أو مخصوصة لفئة للمسلمين عنه غنى ال وما العامة المرافق يقطع أن لإلمام يجوز ال-2

 المسلمين مصالح به وتعلقت العامر من قرب وما ،ظاهرة معادن فيها التي األراضي وكذلك

 وكذلك خالف. بغير إقطاعه يجوز فال ،تراب وملقى ،قمامة ومطرح ،ماء ومسيل طرق من

 فال ،هامائ ومسيل ،وطرقها ،ومحتطبها ،ماشيتها ومرعى ،كفنائها القرية مصالح به تعلقت ما

 .إقطاعه يجوز
ر كتمان بشأن الدولي ياإلسالم الفقه مجمع إليه انتهى ما-3  فيه صلاأل وأن ،الطبية المهن يف الس 

 ،اشرعً  للمؤاخذة موجب معتبر مقتض بدون إفشاءه وأن ،المريض سر إفشاء حظر هو

ر إفشاء يف يكون أن منها: ،حاالت األصل هذا من ويستثنى  ،معللمجت عامة مصلحة جلب الس 

 ءإفشا حينها فيجوز ،المعدية الخطيرة باألمراض المصابين كاألفراد ،عامة مفسدة درء أو

 المهن اولةمز نظام يف للمجتمع عام نفع فيها يتعلق التي الحاالت هذه على ينص أن على ،السر

  يكون. لمنو ،اإلفشاء كيفية تفصيل مع ،الحصر سبيل على إليها اومنصوًص  موضحة الطبية

 ،خاًصا ملًكا المملوكة األراضي حساب على توسعته فيجوز بالناس المسجد ضاق إذا-4

 من بد ال ولكن ،ذلك نحو أو توسعتها أو عامة طرق شق إلى الناس احتاج إذا األمر وكذلك

  .الخبرة ذوو بتقديره يقوم فوري عادل تعويض

 ،العامة للمنافع خصص ما وهو ،خاصة ملكية تملكه وال تمليكه يجوز ال ما األموال من إن-5

 المعدة العظيمة واألنهار والجسور والقناطر والمرافئ والحصون والقالع العامة كالطرق

 ،فيها ألحد ملك فال ،ذلك من له أعدت لما مخصصة األموال هذه دامت فما العام لالنتفاع

 قتعل أموال ولكنها ،التخصيص وجه على ،عليها ألحد يد ال ألنه فردي  ملك فيها ليس أي
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 تغيَّر له أعدت عما خرجت فإذا ،تملَّك وال تمَلك ال لذلك وهي ،جميعا الناس حق بها

 .ت ملَّك وأن ت مَلك أن فقبلت ،حكمها

568.............................. 
 

    ـــــــــــــــــــَ  َ    يُ   حد عـــــَ رُ  انَ لـــــَ  ِإن    ُ َوال      
 
 

 لىع واالعتبار واألولوية األجر يف مقدم به، القائم غير إلى نفعه يتعدى الذي العمل أن أي 

 به عانتف قد يكون التعدي حالة يف ألنه وحده، صاحبه على مقصوًرا نفعه يكون الذي العمل

 يف ًرامحصو يكون العمل من االنتفاع فإن القصور حالة يف أما غيره، إلى منه وفاض به القائم

 ونيك بأن مشروط كله وهذا وحده. بالعمل القائم على مشموالتها يف تقتصر ضيقة دائرة

 عاييرم يف اأيًب  ومتساويين والنية اإلخالص يف متساويين والقاصر، المتعدي العمالن،

  وهكذا. المصلحة طلب وقوة المصلحة، ونوع المصلحة كرتبة األخرى، الترجيح

  القاعدة: تطبيقات من

 تبالك ونشر ،المتخصصين الدعاة كإعداد المسلمين، عموم منها ينتفع التي البر أعمال إن-1

 التي األعمال نوافل من قدًرا وأعلى أجًرا أعظم هي ،اهلل إلى للدعوة مراكز وإنشاء ،يةاإلسالم

 نأل عام  كل الحج أداء أو ،رمبان كل يف بالعمرة كالتنفل ،بأصحابها محصوًرا نفعها يكون

 ،العامة البر أعمال يف المساهمة وأما ،أصحابها على قاصر العبادات هذه أداء مصالح

 تحقق بشرط المسلمين. أبناء من اواسعً  جمهوًرا وتتناول أصحابها تتعدى فمصالحها

 .جميعها األعمال هذه يف اإلخالص
 سائر على البدر ليلة القمر كفبل العابد على العالم فبل» :--اهلل رسول حديث-2

 جمهور همن لينتفع نفسه العالم تتعدى وفوائده العلم نفع إن حيث .[صحيح: د] «.الكواكب

 ويأمر المخطئ، ويصوب الفاسد، ويصلح البال، ويرشد الجاهل، يعلم حين الناس،

 حصورم وحدها بالعبادة االشتغال نفع بينما اهلل. بحدود ويذكر المنكر، عن وينهى بالمعروف
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 على امقدمً  بالعلم االنشغال كان ولهذا الناس. جمهور من غيره إلى تتعداه وال فق ، العابد يف

  العبادات. من بالمندوبات االنشغال

 والطلب األهمية يف تتفاضل ،والزراعة والتجارة كالصناعة المشروعة: والمهن األعمال إن-3

 إلى اجةح يف المجتمع ويكون األقوات تقّل  فحيث ،لألمة نفعها تعدي حسب على ،واالعتبار

 الجوع من األمة لحماية غيرها من أفبل الزراعة تكون ،به إال عيش ال الذي اليومي غذائه

 لصناعاتا إلى ويحتاج ،الزراعة دائرة وتتسع األقوات تكثر وحيث لها. الغذائي األمن وتوفير

 نقص تفاديول ،العاملة األيدي ولتشغيل المسلمين، غير من االستيراد عن لالستغناء المختلفة

 إلى حتاجوي والصناعة الزراعة تتوافر وحين أفبل. الصناعات تكون لألمة، اإلنتاجية الكفاية

 رجاتد تتفاوت وهكذا أفبل. التجارة تكون األخرى البالد إلى وتلك هذه تنتجه ما ينقل من

 .ليهاع تنبني التي المتعدية الحيوية مصالحها حسب على ،الشرعية وأفبليتها األعمال

جــُ ُ  ت ِ الــ ــ      َو ِــ  .569  ُ رَ الىــــــــــ    ــَ و  ُُ ُْ 
 

اَجــــــــــ ع   َُ ــــــــــَحُ ــــــــــ َ  َ ــــــــــ   ُ ال  ِ     ــــــــــاَبــــــــــع 
 

 يف ومحصور محدد- عبارتها من ظاهر هو ما وفق- وتفعيلها القاعدة هذه إعمال مجال 

 روريةض إحداها تكون كأن مختلفة، رتب إلى تنتمي التي المتعارضة المفاسد أو المصالح

 على لعلياا الرتبة حينئذ فتقدم وتحسينية  حاجية أو وحاجية، ضرورية أو تحسينية، واألخرى

  الدنيا.

 أو البروريات، من جميعها تكون كأن واحدة  رتبة من المتعارضة المصالح كانت إذا أما

 ينالد حفظ فيقدم المصلحة، نوع مثل: أخرى معايير إلى يرجع فإنه الحاجيات، من جميعها

 ة،الخاص على العامة المصلحة فتقدم المصلحة: شمول أو المال، على والنفس النفس، على

 زمان أو المباح، على والمندوب المندوب على الواجب مصلحة فتقدم المصلحة حكم أو

 يف إليها رةاإلشا سبقت التي المعايير من غيرها إلى المتراخية، على الفورية فتقدم المصلحة:

  ."أدناهما بالتزام الّشرين شرّ  ويدفع أدناهما بتفويت الخيرين خير يرجح " قاعدة
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 تعبر الذي مدلولها وسالمة وجالئها وضوحها رغم القاعدة هذه أن إلى التنبيه من بد ال وهنا

 أكثر ينب المصالح بعض تردد عن الناشئ الخفاء بعض يعتريه قد وتطبيقها إعمالها فإن عنه،

 ات،والتحسين الحاجيات أو والحاجيات، البروريات رتبة بين مترددة تكون كأن رتبة، من

 .واالعتبار التقدير ويتفاوت األنظار تختلف قد الحاالت هذه ويف

 القاعدة: تطبيقات من

 للمروءات، احفظً  النجاسات ت  مَ ر  ح  فَ  مستحسن، المروءات وحفظ كلي، مهم نفسال حفظ-1

 النجس بتناول نفسال إحياء إلى البرورة دعت فإن العادات، محاسن على ألهلها وإجراءً 

  .أولى كان

 الزوج يدفعه الذي والمهر الحياة، مدار عليه الذي النسل حفظ به ألن ضروري  الزواج إن-2

 رقد من للزوجة وتمكين والمودة، للمحبة توطيد من فيه لما الزواج حاجيات من هو لزوجته،

 ،منه مانًعا فأصبح نفسه، الزواج مع المهر تعارض فإذا موقعها. ويدعم حاجتها يلبي مالي

 بسبب أو المهر، بسبب الزواج تعطيل يجز ولم الحاجي، على البروري تقديم وجب

 لب الحاجي،  سق  ي   ال فالبروري قليل. بمهر ولو الزواج تحصيل يجب بل فيه. المغاالة

  للبروري. الحاجي      ق  ْس يَ 

 وفيها أنه،لش وتفخيم واحتفاء للزواج، إشهار مزيد من فيها لما التحسينيات من الزفاف وليمة-3

 حيثب البروريات، من يعتبر الذي نفسه الزواج مع تعارضت فإذا والدعاء، والتهاين التزاور

 تسق  أن يجب الوليمة هذه فإن المناسبة، الوليمة إقامة عن العجز ألجل الزواج يتعطل

  الزواج. يعرقل ال الذي بالقدر تبقى أو بالمرة،

اِـــــــــــِ  .570 ــَ ـــــــــــــــــــ حُ َر  ـ    َ الِ  حِ ال  ــَ ــِس     يُ ُيَش 
 
 

ُ   ــــَ عــــ   ــــُ  ل  لــــَ   جـــــَ  ــــُ َولــــ    ــــَ شــــَ ـــــ   حِ     يُ الــــ  ــــُ
 

لة: بالمصلحة يقصد  مة المصلحة المكم   يو  قَ وت   لتخدمها، أخرى مصلحة تتبع التي المتم 

زوت   حكمتها،   ومقصودها. غايتها عز 
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لة: المصلحة أما  أخرى، مصلحة إليها وتنبم بها تلتحق التي المتبوعة المصلحة فهي المكمَّ

لة فالمصلحة ومقصودها. غايتها وتعزز حكمتها لتقوي  له تبعت الذي األصل بمثابة هي المكمَّ

لة. المصلحة   المكم 

 يف عية،والتب األصالة حيث من والمفاسد المصالح بين التفاوت أثر عن القاعدة هذه وتكشف

 مصالحال زمرة يف مندرجة المتقابلتين الجهتين إحدى كانت فإذا بينها، والترجيح الموازنة

لة، التبعية لة، األصلية المصالح من هي واألخرى المكم   إحداهما تفويت وتعين المكمَّ

لة، التابعة المصلحة هي تفويتها ينبغي التي فإن األخرى، على للحفاظ  اعتبار ال ألنه المكم 

لة المصلحة مع قورنت ما إذا فواتها عن ستنجم التي للمفسدة  على اإلبقاء من المتحص 

لة. األصلية المصلحة  ةالمصلح معارضة على قادرة غير التكميلية المصلحة إن بل المكمَّ

 " هأن على بنصها القاعدة عنه عّبرت ما وهذا وتعارضها، تقابلها أن من أضعف ألنها األصلية

ل فوات لمفسدة أثر ال ل مصلحة مقابلة يف المكم   إنما التعارض ألن معارضته، يف أي " المكمَّ

 تينالمصلح إحدى تكون عندما تماثل وال المتعارضين، بين والتساوي التماثل عند يكون

  تكميلية. واألخرى أصلية

 األعمال نم العديد بها ارتب  التي الصالة فريبة خالل من وتقريبه المعنى هذا تبّين ويمكن

ل التي الشرعية  الطهارة، مثل: ومقصدها غايتها وتعزز مصلحتها، وتقّوي حكمتها، تكم 

 إذا مثاًل  الصالة" : الشاطبي قال األذكار، وسائر والدعاء والتسبيح، والتكبير القبلة، واستقبال

 المتوجه وربحب التوجه أشعر القبلة استقبل فإذا عظيم، ألمر بتأهب أشعرت الطهارة تقدمتها

 السورة دةبزيا نسقها على فيها يدخل ثم والسكون، الخبوع أثمر التعبد نية أحبر فإذا إليه،

 كفذل وتشهّد  وسّبح كّبر وإذا إليه، المتوجه الرب كالم الجميع ألن القرآن، أمّ  لفرض خدمة

 إلى هكذاو يديه، بين والوقوف ربه مناجاة من فيه هو عما يغفل أن له وإيقاظ للقلب تنبيه كله

 افلةن أتبعها ولو للحبور، واستدعاء للمصلي اتدريًج  ذلك كان نافلة قبلها قدم فلو آخرها،

  .[2/24 ]الموافقات ."الفريبة يف الحبور باستصحاب اخليقً  ذلك كان



 

 596 

 

 المكلف،ب تلحق بالغة مشقة إقامتها يف صار أو التكميلية، المصالح هذه بعض إقامة تعذر فإذا

 درجة إلى ترقى ال التكميليات هذه فوات مفسدة ألن الصالة، أصل يسق  ال هذا فإن

 األنجاس مع الصالة" السالم: عبد بن العز قال الصالة. أصل إقامة من المتحققة المصلحة

 أال الرب إجالل فمن له، مناج الرب جليس المصلي ألن الصالة يف اتقاؤها يجب مفسدة

 ودم االستجمار، كفبلة غالب بعذر االجتناب شق فإن األحوال، أشرف على إال يناجى

 عذرت وإن بالعباد، رفًقا صالته جازت والبثرات، القروح ودم الشوارع، وطين البراغيث،

 الةالص مقاصد تحصيل ألنّ  األصح، على الصالة صحت الطهارة تمكن ال بحيث االجتناب

 األحكام ]قواعد ."والتكمالت التتمات بمثابة هي التي الطهارة، رعاية من أولى العظمى

1/86.]  

 األصل مع إقامتها تعذرت تكملة كل على القاعدة عنه عبرت الذي المعنى هذا ويسري

ل،  كان أم بعض، مع بعبها المتعارضة المصالح بين هو الموازنة ميدان أكان سواء المكمَّ

 نص هو كما والمفاسد المصالح بين كان أم بعض، مع بعبها المتعارضة المفاسد بين

لة األصلية المصلحة فإن وعليه القاعدة، م المكمَّ لة، الفرعية المصلحة على تقدَّ  إنو المكم 

لة األصلية المفسدة لة. الفرعية بالمفسدة تدرأ المكمَّ   المكم 

ـــــــاِو    َ     َو ِ  .571 ُُ  َ ـ ـــــــال  ـــــــُ  َ َوال  َ  لِ ش  ـ   ِ  َ ـ
 

َ بـــــ    لُ  ـــــَ َ ـــــ    ـــــَ ُـــــَ لـــــِ ـــــ   َ ا ِ ا     ِ َ ُـــــــــــــ  ـــــَ
 

 والكراهة والتحريم والندب الوجوب حيث من الحكم يف المصالح تتساوى عندما أي 

 إلى حينئذ رفينظ تحسينية، أو حاجية أو ضرورية كونها حيث من الرتبة يف تتساوىو واإلباحة،

 أو لعقلا أو النسل أو النفس أو الدين بحفظ متعلقة كونها أي تحته تندرج الذي الكلي النوع

 قةمتعل واألخرى بالدين متعلقة إحداها ولكن البروريات رتبة من جميعها تكون كأن المال،

 هي أو بالمال، واألخرى بالنفس متعلقة وإحداها الحاجيات، قبيل من تكون أو بالمال،

 الترجيح لىإ عندها فيصار بالنسل، واألخرى بالنفس متعلقة وبعبها التحسينيات من جميعها
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 قلالع أو النسل أو النفس أو الدين أصل تحت تندرج كونها حيث من النوع أهمية حسب على

  المال. أو

 واألخرى واجبة إحداها تكون كأن الحكم يف مختلفة المتعارضة المصالح كانت إذا أما

 ألحكاما بحسب المصالح ترتب) القاعدة: يف بيانه تم الذي المعيار إلى يرجع فإنه مندوبة

 حداهماإ تكون بأن الرتبة يف مختلفة المفاسد أو المصالح كانت أو (،التعارض عند الخمسة

 ذيال الرتبي المعيار على عندها فيعتمد وتحسينية، حاجية أو حاجية، واألخرى ضرورية

 التتمات على مقدمة والحاجات الحاجات، على مقدمة البرورات) قاعدة: تقرره

 خمسال الكليات كون من ناشئ المصلحة نوع على بناء المصالح بين والموازنة (والتكمالت

 والمكانة األهمية حيث من واحد وزان على ليست - والمال والعقل والنسل والنفس الدين-

 المال اأم والعقل، النسل ثم النفس، حفظ يليه جميًعا، عليها مقدم الدين فحفظ واالعتبار،

 اعتبار وإن هذا، األخرى. األنواع من غيره مع مقارنة واألهمية، االعتبار درجات آخر يف فيقع

 ندع األخرى األنواع مصالح على وتقديمها اإلطالق، على المصالح صدارة يف الدين مصلحة

 ففي ليه،ع تنبني التي الكبيرة المصلحية وآثاره نفسه، الدين طبيعة إلى يرجع التعارض،

 سائر على حفاظ وأحكامه، شعائره وتطبيق وأركانه، أصوله بإقامة الدين  على الحفاظ

 لىع الحفاظ تحقق عملية تشريعات من الدين يتبمنه ما جهة من وذلك والمصالح  الكليات

 الدين حفظ أن يعني وهذا للمال، والحراسة للعقل، والحماية للنسل، والرعاية النفس،

 بها. إال اإلنساين الوجود يتحقق ال التي األخرى الكلية المصالح سائر على الحفاظ يقتبي

 ويقتبيها اويتبمنه يستدعيها التي المصلحية اآلثار ذات األخرى الكليات تقتبي ال بينما

 عنه زميل ال المال على والحفاظ المال، على الحفاظ بالبرورة يعني ال النفس فحفظ الدين 

 الح،المص أنواع لسائر وشمول امتداد الدين ففي النفس، أو النسل، أو العقل، على الحفاظ

  األخرى. المصالح كليات إليه الوصول عن تقصر
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 يقتحق الدين على الحفاظ ففي مًعا، واآلخرة الدنيا لمصالح الدين شمول ذلك إلى يباف

 نحصرت بينما وآجله، عاجله يف اإلنسان سعادة ألسباب وتشييد مًعا، واآلخرة الدنيا لمصالح

 .فق  الدنيا الحياة دائرة يف األخرى للكليات المصلحية اآلثار

  القاعدة: تطبيقات من

 لىع الحفاظ مصلحة ألن ذلك  لعَ فَ  ،إتالفه على بالقتل أكره أو ،غيره مال أكل إلى اضطر من-1

  المال. على الحفاظ مصلحة من أعظم النفس

م ببع على يصول من وجد إذا" السالم: عبد بن العز قال-2 م عبو على يصول ومن ،محرَّ  محرَّ

مة نفس أو م مال أو محرَّ  ،والنفس والمال والعبو الببع حفظ بين الجمع أمكن فإن ،محرَّ

 لدفعا قدم ،بينها الجمع تعذر وإن ،لمصالحها والمال والببع والعبو النفس صون بين جمع

 دفعال وقدم الببع عن الدفع على العبو عن الدفع وقدم ،العبو عن الدفع على النفس عن

 .[1/63 األحكام ]قواعد ."المال عن الدفع على الببع عن

 والعقل النسل قوام اعتبار جانبها يف يهمل ولذلك- الدين بعد أي-النفس ثم " الشاطبي: قال-3

 إذا مرأةولل ،به نفسه يقي أن الزنا على بالقتل أكره لمن العلماء من طائفة عند فيجوز ،والمال

 ]الموافقات ."ذلك لها جاز ،ببعها ببذل إال يطعمها من تجد ولم الموت وخافت اضطرت

2/299.]  

  ذلك يلزمه فإنه ،الخمر سوى الغصة به يسيغ ما يجد ولم غّص  أو ،الخمر شرب على أكره من-4

 الحياة حفظ إن إذ ،المذكورات المحرمات رعاية من الشرع نظر يف أعظم الحياة حفظ ألن

 النفس على والحفاظ ،العقل على بالحفاظ فمتعلق الخمر تحريم أما ،النفس بحفظ متعلق

  العقل. على الحفاظ على مقدم ،والفوات الهالك من وحمايتها

 ،بذلك إال إلنقاذها سبيل من يكن ولم ،رحمها الستئصال عملية يتطلب المريبة إنقاذ كان إذا-5

 ناسليةالت أعبائه أحد استئصال يتطلب المريض إنقاذ كان إذا كذلك العملية. هذه تجوز فإنه

  .النسل على الحفاظ مصلحة على مقدمة النفس إبقاء مصلحة ألن ،العملية هذه تجوز فإنه
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 نجاة اءرج اإللقاء ويجب ،البحر يف أمتعتها بعض إلقاء جاز الغرق على السفينة أشرفت إذا-6

 اءإلق يجوز وال ،الروح ذي لتخليص ،فيه روح ال ما إلقاء ويجب ،الهالك خيف إذا الراكبين

 اذإلنق ألقيت الدواب إلقاء إلى الحاجة مست وإذا ،الحيوان بغير الغرق دفع أمكن إذا الدواب

 .كافًرا أو مسلًما أنثى أو ذكًرا بحال اآلدمي لطرح سبيل وال ،اآلدميين

ــــ َوِ ــــ    .572 َُ ــــ ا ِ ا ِســــ  ُويُ اَ ال  ــــَ ــــ    ِ الــــ  
 

ْد  ِبــــــــــِ ــــــــــــــــــــ   د    ................. َوَلــــــــــ  َُ
 

 المفسدة أو المصلحة كمية إلى النظر هوو جديد معيار القاعدة هذه خالل من ىجلتي

  وتزاحمها. تعارضها التي المفسدة أو المصلحة مع مقارنة وحجمها، ومقدارها

 نيكو بأن األخرى، االعتبارات يف المصالح تتساوى عندما الكمي المعيار هذا إلى ويلجأ

 إلى حينئذ فيصار ،اأيًب  اواحًد  إليه تنتسب الذي والنوع ة،واحد ورتبتها واحًدا، حكمها

ح فالكثير ومقدارها، المصلحة كمية على بناء الترجيح  على غلبي والوفير القليل، على يرجَّ

 قيةب إلى الداء يسري ال حتى بتره وتعين الجسد أعباء من عبو تآكل إذا مثل: اليسير.

 لقليل.ا حفظ على مقّدم الكثير حفظ ألن ،المفسدة من فيه ما رغم ،البتر يجب فإنه ،األعباء

 بناء كوني فالترجيح النوع، أو الرتبة أو الحكم يف متفاوتة المفاسد أو المصالح كانت إذا أما

 والمقدار. والحجم الكمية أساس على ال عليها

572................................. 
.... 

ـــَ ال  .....................  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــِِ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ َُُْ ـ    
 
 

 كيفية الخصوص وجه على تتناول وهي الموازنات، فقه لقواعد امتداد هي القاعدة هذه

 من بد ال صارو بينها، والتوفيق الجمع تعذر التي المتساوية المتعارضة المصالح بين الترجيح

  باألخرى. الظفر أجل من ببعبها التبحية
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 األهمية يف ابينه فيما تفاوت ال التي والمتعادلة المتكافئة المصالح هي المتساوية والمصالح

 معايير من غيرها يف وال الزمان يف وال الحكم يف وال والخصوص العموم يف وال الرتبة يف وال

  المتقدمة. اعدالقو جملة يف وتفصيله بيانه تم ما وفق على المصالح، بين والتمييز التفاضل

 تة،الب بينها تفاضل وال ومتعادلة متساوية كانت إذا المصالح أن ومعناها: القاعدة هذه ومفاد

 يريد ما منها يختار المكلف فإن مًعا، وتحصيلها بينها الجمع وتعذر بينها فيما وتعارضت

 ومثل ،وإراداته المكلف اختيار محض إلى يرجع الحالة هذه يف الترجيح أن أي يريد، ما ويترك

 المفاسد. ذلك

  القاعدة: تطبيقات من

نَن   اْست ْكَمال   يف مسجدين ف ي اْلَجَماَعة صالة َتَساَوْت  إَذا-1  الوجوه جميع ويف َواآْلَداب   الس 

سلم فإن ،األخرى واالعتبارات  ساويتان.مت فيهما المصلحتين ألن ،للصالة بينهما يتخّير الم 

ا د   إَمام   َكانَ  إَذا َكَما وأفبل َأْكَمَل  أحدهما ف ي اْلَجَماَعة   َكاَنْت  إذا َوَأمَّ ل   اآلخر اْلَمْسج   ي خ 

، أو السنن ب َبْعض   َبات    غيرها. على مقدمة األكمل فمصلحة الَواج 

 ولو شاء، أّيهما إفساد يف تخّير رجلين أو لرجل درهمين من درهم إفساد على إنسان أكره إذا-2

 قدح شرب على أكره وإذا بينهما، يتخير حيوانين من محترم حيوان إتالف على بالقتل أكره

 .اأيًب  تخير قدحين من خمر

 مثل: األحيان بعض يف القرعة تكون وربما 

 المؤذنين. وكذلك اإلمامة. مقاصد يف تساويهم عند ةللصال األئمة بين قرعةال-1

  واحدة. رتبة يف كن إذا الحاضنات بين قرعةال-2

  واحدة. درجة يف وكلهم المرأة لهم أذنت إذا األولياء بين قرعةال-3

 .الزوجات بين السفر يف القرعة-4
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حُ رَ   ع الِ َرُـــــــــــَ     َوُق ـــــــــِس َــ  .573 اِـــــــــــِ ــَ   
 

اِئت    َِ ـــــــــَو َ  َو َقـ ـــــــــ   ــــــــــ ـــــــــ اَهـ ـــــــــَرـ ـــــــــحُ اِ  َ ـ  ـ
 

 لوسائل.ا رتبةو المقاصد رتبة رتبتين: لىع تكون والمفاسد المصالح أن القاعدة هذه تبي ن   

  نحوه. يتوجه ما هو اللغة يف فالمقصد

 .آخر أمر إلى به يتوصل ما كل هي: اللغة يف والوسيلة وسيلة، جمع فهي الوسائل أما 

 ام،ع معنى أحدهما اصطالحيان، معنيان والمفاسد بالمصالح اقترنا إذا والوسائل لمقاصدول

  خاص. معنى واآلخر

 منهما: لكل العام االصطالحي المعنى 

 جلب يف وتتمثل لألحكام، تشريعه وراء من تحقيقها الشارع قصد التي الغايات هي لمقاصد:ا 

  عنهم. المفاسد ودفع العباد مصالح

 لمصالحا فتجلب والواقع، الوجود يف الشارع مقاصد بها تتحقق التي األعمال هي لوسائل:وا

 عنهم. المفاسد وتدفع للعباد

 اهلل سبيل يف والجهاد المقاصد، من هو األمة مصالح وتحقيق الدين على الحفاظ هذا: مثال

  المقاصد. هذه إلى وتؤدي توصل التي الوسائل من هو

 هي والمجتمع الفرد أمن وتحقيق العدوان، من وحمايتها يةاإلنسان النفس على والحفاظ

 ذهه إلى بها يتوصل التي الوسائل من هو الجاين على القصاص وإقامة المقاصد. من جميعها

  المقاصد.

 وتحريم المقاصد، من هو واالختالط التداخل من وحمايتها األنساب سالمة على والحفاظ

 المقصد. هذا إلى توصل التي الوسائل من هو الزنا فاحشة

 :منهما لكل الخاص االصطالحي المعنىو
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 وأ المصلحة تتبمن ألنها لذاتها، بها الشرعي الحكم تعلق التي األفعال هي: المقاصد 

 .مباشرة إليها باإلفباء وإما بنفسها، إما المفسدة

 مفسدة الو مصلحة تتبمن ال ألنها لذاتها  بها الحكم يتعلق ال التي األفعال فهي: الوسائل أما 

  إليه. وتوصل تفبي الذي المقصد باعتبار بها الحكم يتعلق وإنما ذاتية،

 من تتبمنه لما نظًرا بذاتها الحكم تعلق قد ألنه المقاصد  من والحج الصالة هذا: مثال

  .اأيًب  مباشرة إليه تفبي ولما أنفسها، يف المصالح

 ذاتها،ل بها يتعلق لم الحكم ألن الوسائل  من جميعها فهي للحج، والسفر للصالة، المشي أما

 ال المسافات قطع مجرد إن حيث إليها، المفبية مقاصدها باعتبار بها الحكم تعلق وإنما

 توسلالم األعمال طريق عن إال المصالح إلى يفبي ال وهو ذاتية، مفسدة وال مصلحة يتبمن

 والحج. الصالة من إليها:

َُ ـــــ   اهـــــَ  ُــ ىـــــــــــ  َو َ  .574 ــُ  ..........حع ر
................. 

 ................................... 
 
 

 كلماف إليها، تفبي التي مقاصدها من واعتبارها ومكانتها فبلها تستمد الوسائل أن أي

 كلماو إليه، توصل التي وسائله وفبل مكانة عظمت المطلوب المقصد وفبل مكانة عظ َمت

  وسائله. وفبل مكانة انخفبت المقصد وفبل مكانة انخفبت

 مقاصدها جةودر رتبة إلى بالنظر يتمثل الوسائل بين والتمايز التفاضل معيار فإن هذا وعلى

 وعكًسا. طرًدا بها ترتب  التي

 ذلك: تطبيقات ومن

 نبوي،ال والمسجد الحرام، المسجد- الثالثة المساجد مجاورة من أفبل اهلل سبيل يف الرباط-1

ها يصيب متعدية مصالح لتحقيق وسيلة الرباط ألن-األقصى والمسجد  وأما لها،ك األمةَ  نفع 

 لمصلحةا إلى والوسيلة فق ، بالمجاور تختص قاصرة مصالح لتحقيق وسيلة فهي المجاورة

 سئل ال:ق عنه، اهلل رضي هريرة أبي عنف القاصرة، المصلحة إلى الوسيلة من أفبل المتعدية
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 يلسب يف جهاد» قال: ماذا؟ ثم قيل: «ورسوله باهلل إيمان» قال: أفبل؟ األعمال أي--النبي

 ]ق[. «.مبرور حج» قال: ماذا؟ ثم قيل: «اهلل

 ةمصلح وهي والتعليم التعلم مصلحة لتحقيق وسيلة والجامعات والمعاهد المدارس بناء-2

 لترفيها مصلحة لتحقيق وسيلة فهو المتنزهاتو والمالعب الحدائق بناء وأما واجبة، ضرورية

 روريالب وسيلة تقدم أن يقتبي وهذا مباحة، تحسينية مصلحة وهي النفس عن والترويح

 لتعليميةا المؤسسات وإنشاء لبناء األولوية فتعطى المباح، التحسيني وسيلة على الواجب

 النفس. عن والترويح الترفيه وأماكن المتنزهات إقامة على

ةـــــ  ـــــَ ـــــَ  .................. .574  ُ  َو ـــــُ
 
 

هـــــــَ    ......................... ا، ـــــــِ ـــــــ 
 
 

 رتبة منها أخفض الوسائل كانت اشرعً  المنشودة الغايات هي المقاصد كانت لما أنه أي

 الوسائل يف حالتسام يف الشارع منهج عن تكشف والقاعدة .المقاصد يف يغتفر مل ما فيها فاغتفر

 من ةودرج رتبة أخفض ومفاسدها الوسائل مصالح ألن المقاصد، يف بمثله يتسامح ال بما

 علف يجوز ال فنجده ،واالحتياط التشدد فيها الشارع دأب   التي المقاصد ومفاسد مصالح

 كان إذا جّوزي هفإن المحّرمة الوسائل وأما ،القصوى البرورة عند إال مقاصد تحريم المحرم

ديش لم مثاًل  الشارعف ،المصلحة هذه لتحقيق فعلها وتعّين حاجية مصلحة لها المعارض  يف د 

 ،الصغائر بصاح به يتوعد لم بما الكبائر صاحب توعد حيث ،الكبائر يف شدد ما مثل الصغائر

 قاصدم تحريم محرمة الكبائر أن ذلكو ،الكبائر دون للصغائر كفارة الطاعات من اكثيرً  وجعل

 فإنه لذاو ،بها والخلوة األجنبية إلى كالنظر وسائل تحريم فمحرمة الصغائر أما ،الزنا كتحريم

 .الكبائر وهي المقاصد يف يغتفر ال ما هنا الصغائر وهي الوسائل يف يغتفر
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574.................................. 
 

ل   َوِإن  ا ع  ضِ  ــــُ ــــ   لــــ  ــــــــــــــــــــــلـــــَ ُ   ِإبــــ   يــــُ ــــَ
 

 لهاجع التي المشروعة، التصرفات حكم والتحديد الخصوص وجه على تتناول القاعدة هذه

قة يرغ يجعلها ما عليها طرأ ثم مسبَّباتها. وتحصيل مقاصدها لبلوغ ووسيلة سبًبا الشارع  محق 

 هامشروعيت حينئذ تفقد فإنها له، شرعت ما لبد محققة يجعلها ما أو له، شرعت مما لشيء

 صحة. أو إباحة أو ندب أو وجوب من لها، كان الذي الشرعي الحكم ويتغير

 القاعدة: تطبيقات من

كارى-1  أثر باستيعا على والقدرة للوعي فاقدين والجنون السكر أثناء يكونون والمجانين الس 

 عليهم تقام ال ولذلك مقصودها، تحقق ال فمعاقبتهم منها. المقصود ومفعولها العقوبة

 والصحو. العقل حال يف وقعت جنايتهم كانت ولو حتى الحال، هذه على وهم العقوبة
 رجوعوال اهلل إلى بها للتقرب شرعت إنما العبادات من وغيرهما والصالة بالشهادتين النطق-2

 بذلك ملع فإذا واالنقياد، الطاعة يف للجوارح القلب ومطابقة واإلجالل بالتعظيم وإفراده إليه

 مهد إلحراز قاصًدا بالشهادتين كالناطق نفع أو دفع من الدنيا حظوظ من حظ نيل قصد على

 هذاف الدنيا، يف رتبة به ينال أو ذلك على ليحمد الناس رئاء المصلى أو ذلك، لغير ال وماله

 ودالمقص بل تحصل، لم ألجلها شرع التي المصلحة ألن شيء، يف المشروع من ليس العمل

 المصلحة. تلك ضد به
 ولودم أو جنين نسب نفيهم عند باللعان لمطالبتهم معنى ال ،أصاًل  له يولد ال ومن المجبوب-3

 محل تكون التي المحتملة الحاالت يف النسب لنفي يكون إنما فاللعان زوجاتهم. به جاءت

 الو حقهم يف اللعان يشرع فال اإلمكان، لعدم إليهم النسب بنفي فمقطوع هؤالء وأما نزاع،

 به. يطالبون
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 ابتغى من" قاعدةو "التحيل منع"و "الذرائع سد" قاعدة تحت تندرج التي التطبيقات من كثير-4

 تصلح ،"الحق استعمال يف التعسف منع" قاعدةو ،"باطل فعمله له تشرع لم ما التكاليف يف

 .القاعدة لهذه وتطبيقات افروعً  تكون أن

ـــــ .575 َ ـــــ   و  ُ ش  َ ـــــال   ـــــحُ ُِ َوال   رُ َ ُسِ  ُ  َ   ـــــُُ
 

اِئت    َِ َب    َو ـــــــــ   ـــــــــُ ـ ـ ـــــــــي  بَ  َر   ُُ  ـ ـــــــــ َ ـ  ُ ـــــــــ  ُ ـ
 

 يكون أن لمجرد مشروعة جائزة أعمال إلى تنقلب ال الممنوعة المحّرمة األعمال أن أي

 شروعةوم جائزة تصبح ال محرمة جريمة فالسرقة مشروًعا، بها القائمين قبل من منها المقصود

 والغش المستشفيات، وإقامة المدارس وبناء الفقراء على التصدق منها المقصود كان إذا

 األرباح زيادة منها المقصود كان إذا وجائزة مقبولة تصبح ال محرمة خصال والكذب والخداع

 حالل إلى الحرام يتحول أن يعني ال المقصد مشروعية مجرد فإن وهكذا .األموال وتكثير

 طاعة. إلى والمعصية

 الشاعر: قال كما

َمة                    ْطع  ن األيتام   َكم  ها َكد   م   تتصدقيْ  وال تزينْ ال الويل   لك        َفْرج 

 المتناعا يؤدي ال أن وهو بقيد مقيد األصل للقاعدة اإلطالق هذا أن إال الوسيلة تبرر ال الغايةف

 متحري أن ذلك التحريم، مفسدة على وتزيد تربو مفسدة إلى المحرمة الوسيلة فعل عن

 علهاف تعّين فإذا عليها، وتترتب عنها تنجم التي مفاسدها تفادي ألجل هو ومنعها الوسيلة

 عظموأ قدًرا منها أكبر مصلحة لتحقيق أو خطًرا، وأعظم فساًدا منها أشد أخرى مفسدة لتفادي

 وأهم، مأعظ مفاسد أو مصالح من يعارضها وما الوسيلة مفسدة بين التوفيق يمكن ولم رتبة،

ح " المقررة: بالقاعدة عماًل  وذلك يجب  قد بل حينئذ الوسيلة فعل يجوز فإنه  رخي يرجَّ

 أدناهما. بالتزام الّشرين شرّ  ويدفع أدناهما بتفويت الخيرين
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 يف المحرمة الوسائل بعض استعمال مشروعية وتقرر المعنى هذا إلى ترشد التي األدلة من

 منو التحريم، مفسدة من أعظم مصلحة لتحقيق أو أكبر مفسدة لدفع فعلها تعّين إذا أصلها

  :مثاًل  هذا

 يقول: وهو--اهلل رسول سمعت أنها معي  أبي بن عقبة بنت كلثوم أم حديث يف جاء ما-

  .]خ[ .«خيًرا يقول أو خيًرا فينمي الناس بين يصلح الذي الكذاب ليس»

 ،الحرب ثالث، يف إال الناس يقول مما شيء يف يرخص أسمعه ولم» قالت: أنها رواية ويف

 .]م[ «.زوجها المرأة وحديث امرأته الرجل وحديث الناس، بين واإلصالح

 صمين،المتخا بين لإلصالح وسيلة تعّين عندما مشروًعا صار ولكنه أصله يف ممنوع فالكذب

 صاحبه. لقلب الزوجين من واحد كل الستمالة أو الحرب، يف األعداء لخداع أو

هع بل ،اإلجماعب محرمة فهي الغيبة ذلك ومن  الكبائرو جملة   من العلم أهل   من واحد   غير   ادَّ

ْلم   أهل   استثناها حاالت هناك لكنو  اطريقً  تعينت أنها وذلك للن صوص   استقراءً  الع 

 الشاعر: قول يف مجموعة الستة وهذه آخر، طريق يوجد وال للمصلحة

ْدح   ـــَ ـــق ـــس وال ـي ــ ـــة   ل ـب ــ ـي ـــغــ ة   يف ب ـــَّ ـت ــــ  س

م  
،ـــتــسـوم   ،اقً ـــف ْس  ر  ــــه  ـظْ ـول  ــومَ  فت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نْ ـ

 
، م  ـــ  ل ـــَ ظ ـــَ ت ـــ  ، م ف  ر  ـــَ ع ـــ  ر   وم حـــذ  ـــ   وم

ــاإلع َب ــَطلَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ  إزالة   يف انةَ ـ ــم  ــ ــ  َكر  ـ

 مقيد أعظم، مصلحة جلب أو أكبر مفسدة لدفع الممنوعة أو المحرمة الوسيلة ففعل :اإذً 

  أهمها: من القيود من بعدد ومشروط

 الممكنة. المشروعة الوسائل جميع استنفاد يتم أن-1
  تجاوز. دون الالزم بالقدر المحظورة الوسيلة تستعمل أن-2

  ألحد. ظلم الوسيلة تلك استعمال يف يكون أال-3

  للعهد. نقض وال وخيانة غدر ذلك يف يكون أال-4

 وسيلةال فعل مفسدة من أكبر إليها سيتوصل التي المقصودة المصلحة أن فعاًل  يتحقق أن-5

 والمفاسد. المصالح بين الموازنة قواعد يف تقريرها تم التي المعايير وفق على وذلك
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  القاعدة: تطبيقات من

 وجوه يف منها المتحّصلة الفوائد صرف بحجة الربوية المصارف يف األموال تشغيل يحل ال-1

 ومراكز والمدارس الخيرية والجمعيات والمستشفيات كالمساجد ،البر وأعمال الخير

  الممنوعة. الوسيلة يسوغ ال المشروع المقصد أن ذلك ،الكريم القرآن تحفيظ

 كلها ةاالقتصادي التنمية وتحقيق العمل على للقادرين عمل فرص وإيجاد السياحة تنشي -2

 ،والفجور الرقص دور وإقامة الخمور إباحة تسّوغ ال ولكنها ،ومحمودة مشروعة مقاصد

 أن لمجرد تشرع ال المحرمات إن إذ ،والربا والقمار كالبغاء المحرمة لألعمال والترخيص

  مشروًعا. فعلها من المقصود يكون

 عمالاست أو ،واالغتياالت واالستبداد والتسل  البطش إلى اللجوء المسلم للحاكم ليس-3

 انتك ولو حتى ،ومقاصده غاياته وتحقيق أعماله إلنجاح والمخاتلة والمراوغة والرياء النفاق

  ومشروعة. صحيحة المقاصد هذه

 لخيانةوا الغدر تسّوغ ال ،األرض يف اهلل لدين والتمكين البالد وفتح األعداء على النصر إن-4

 طفالواأل كالنساء المحاربين غير المدنيين قتل تبيح وال ،المواثيق ونكث العهود ونقض

 والشيوخ.

ـــــ    ِإن .576 َبـ ـــــ     ِس ـــــاِئـ ـ َِ ـــــ َ  يع َو ــــــ ـــــيُ ُ ـ  اَضـ
 

 ................................. 
 

 يفاضل إنهف متساوية ليستو وسيلة من بأكثر ويتحّصل يتحقق كان إذا الواحد المقصد أن أي

 يلةالوس كانت كلماف المطلوب، مقصدها إلى إفبائها قوةو ،واألهمية فبلال حيث من بينها

 رىاألخ الوسائل من وأحسن أفبل كانت إليه والوصول مقصدها تحصيل يف وأقوى أبلغ

 .والتأثير القوة تلك لها ليست التي
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  القاعدة: تطبيقات من

 يختص وال الفم، وتطهير األسنان تنظيف هو السواك استعمال على الحّض  من المقصود-1

 ما رىاألخ األعواد من وبغيره األراك بعود يجوز حيث بعينها، بوسيلة المقصود هذا تحصيل

 تنظيف أدوات اليوم السواك مقام يقوم كما المطلوب. المقصد ويحقق ضار غير طاهًرا دام

 الرائحة. وطيب األذى إزالة تحقق باعتبارها ونحوها الفرشاة مثل الحديثة األسنان
 طريق عن الرؤية ومنها المجردة، البصرية الرؤية منها وسائل بعدة يكون قد األهلة إثبات-2

 من غيرها إلى الشهر، عدة إكمال ومنها الفلكي، الحساب ومنها والمناظير، الصناعية األقمار

 األهلة. تولد إلثبات استعمالها يمكن التي الصحيحة األخرى الوسائل
 بل ق ،ف علمية مراكز أو المساجد، من التبليغ يف يحصر فال متعددة، وسائله لإلسالم العمل-3

 واحدة. تتعين وال المجاالت، شتى يف السائغة الوسائل كل

576............................... 
 

ـــ ع َورَ   َىـ  ُ   ُ ـــ َ ـ ـــحُ َ ال  ــــ ـــ ـ ـ ـــ   ـــاِرـ ــــ ـــاِ   َهـ ـــيُ َيـ  ـ
 
 

 دةفائ من لها يكن لم إذا والمصالح، المقاصد من غيرها إلى بها يتوسل التي الوسيلة أن أي

 تكون إنهاف ما، صفة أو ما نحو على مطلوبة ليست أنها وثبت إليه، تفبي ما سوى وظيفة وال

 وهيئتها. اسمها كان اأيً  ومجزئة مقبولة

 يكون ال التي تلك المحبة بالوسيلة والمراد محبة. وسيلة يكون بما تختص القاعدة وهذه

 ققةمح تكون أن إال أحد فيها َيشترط وال بذاتها، فيها منفعة أو غرض أي للناس وال للشارع

 نم غيرها إلى بها للتوسل متمحبة فهي صورتها. أو ماهيتها عن النظر بغض للمقصود،

 تراد التي الوسائل من أخرى أنواع بخالف جاءت، شكل أي على واألغراض، المقاصد

  تتبمنها. إضافية ولفائدة فيها لمزية مطلوبة تكون ولكنها غير ها، لمقاصد

 عند اًب أي ولكنه .ذلك وغير... والقر الحر من وللوقاية العورات، لستر وسيلة اللباس :فمثاًل 

 واألشكال باأللوان فيه الناس يهتم ولذلك والترفه، والجمال الزينة مظاهر من الناس عامة
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 محبة، وسيلة فهو ،مثاًل  الدواء بخالف وهذا محبة. وسيلة ليس لذلك فهو والمقاسات.

 لوحيدا والعنصر والشفاء. العالج قصد   سوى لسبب ويتناوله الدواء يطلب أحد يوجد ال ألنه

 لمقصوده تحقيقه مدى هو آخر، على دواء وتفبيل واستعماله الدواء طلب يف المتحكم

 المقصود، تحقيق يف متساوية وكانت الواحد، المرض أدوية تعددت وإذا ورائه. من المرجو

 طلبه يف الشرع حكم وكذلك الطبيب. نعيَّ  أليها وال تداويهم، كان بأيها يبالون ال عادة فالناس

  للتداوي.

 وجه أي وعلى وأمثالها، هي مقبولة تكون المتمحبة الوسيلة فإن كذلك، األمر كان فإذا

 من وقت يف بها عمله جرى أو القبيل، هذا من معينة وسيلة على الشرع نص لو وحتى كانت.

 وجهه على يتحقق المقصود دام ما عنها، بداًل  غيرها استعمال من يمنع ال هذا فإن األوقات،

 المطلوب.

رَــ  ِإن   .577 َ      ع  َــ    َوِـــــــــِ     ُيُِس ال  حُ  ــَ  ُــــــــــِ
 
 

َِ     رــــِ   ا لــــَ   ـــــَ ُــــَ  ـــــِ  َأو  حُ يــــَ  َُا ِ الــــ      ـــــــــــــُ
 
 

 على أولى باب من يدل هذا فإن معين، مقصود إلى الموصل الفعل حرم إذا الشارع أن أي

 على لىأو باب من يدل بها والخلوة األجنبية إلى النظر فتحريم نفسه، المقصود ذلك تحريم

 اعةإض تحريم على أولى باب من يدل للسفهاء األموال إيتاء وتحريم الزنا، فاحشة تحريم

 وسيلة لهقلي ألن كثيره، تحريم على أولى باب من يدل الخمر قليل وتحريم وتبديدها، األموال

 وهكذا. كثيره، إلى

  القاعدة: تطبيقات من

 البرب من فمنعهن .[31]النور: (ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ) تعالى: قال-1

 يهن،إل منهم الشهوة دواعي ذلك فيثير الخلخال صوت الرجال سماع إلى وسيلة ألنه باألرجل

  وتحريكها. اإلثارة هذه تحريم على أولى باب من ذلك فدل
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 على أولى باب من يدل .]ق[ أخيه خطبة على خطبته وعن أخيه بيع على الرجل بيع عن النهي-2

 نهماع المنهي ألن ،امطلقً  المسلم المجتمع أفراد بين والنزاع والتخاصم التباغض تحريم

 أولى. باب من المقصد عن نهي الوسيلة عن والنهي والتعادي، للتباغض وسيلتان

 الخالة وعلى العمة على المرأة تزّوج أن نهى--اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن-3

 باب من هذا فدل .[مخحب، ، طبصحيح: ] .«أرحامكم قطعتم ذلك فعلتم إن إنكم» :وقال

 والمرأة وعمتها المرأة بين الجمع عن النهي من المقصود ألنه األرحام قطع تحريم على أولى

  وخالتها.

 من» :-- بقول المسجد، يف الجماعة صالة حبور عن اثومً  أكل من--الرسول نهى-4

 إيذاء حرمة على أولى باب من يدل .]ق[ .«معنا ي صل ين وال َيقربنا فال الشجرة هذه من أكل

 ناءأث الجواالت أصوات يف كما األخرى الوسائل بكل عليهم صالتهم وتنغيص المصلين

  .المشوشات من غيرها أو الثياب روائح أو الصالة،

ي   .578 ا َولـــــُ ُِس َ  رـــــَ عـــــَ ِ  يـــــُ  لـــــِ ـــــم ِر ـــــ 
 
 

ـــــُ   ـــــَ   ـــــ  َ  ا ُ   ـــــِ  ـــــِ ُــــــــــــــَ ل ـــــُ    ِ ال ـــــِ ال عـــــَ ِ   ـــــ    
 

 ذواألخ فعلها يجوز فإنه المقاصد، ال الوسائل قبيل من كانت إذا عنها المنهيّ  فعالاأل أن أي

  الراجحة. والمصلحة الحاجة بها تعلقت إذا بها

 بالوسيلة. األخذ ترك بسبب المعتادة غير المشقة عنه يلزم ما هنا: بالحاجة والمقصود

 ابب من عنها المنهي باألفعال المقصود توضيح يستدعي وبيانها القاعدة هذه معنى وشرح

  المقاصد: باب من عنها المنهي واألفعال الوسائل،

  مين:قس إلى عنه المنهي الفعل طبيعة حيث من تنقسم تركها الشارع طلب التي األفعال إن

 لعينها تركها الشارع طلب التي وهي لذاتها: أي مقاصد تحريم الشارع حرمها أفعال األول:

  الذاتية. المفاسد من تتبمنه لما نظًرا
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 ركهات الشارع طلب التي األفعال وهي لغيرها: أي وسائل تحريم الشارع حرمها أفعال والثاين:

 ذاتهاب مفسدة تتبمن ال أنها أي لذاته  الشارع حرمه ما إلى مفبّية ووسائل طرًقا باعتبارها

 حرمةم بأنها األفعال من النوع هذا عن ويعّبر غالًبا. يتبمنها الذي الفعل إلى توصل ولكنها

  الذرائع. سّد  باب من

 بمنهيت ما باعتبار وذلك مقاصد، تحريم المحرمة األفعال من هو مثاًل  الزنا فاحشة فارتكاب

 إلى رالنظ وأما الدين. وفساد النسب، واختالط النسل، كبياع الذاتية المفاسد من الفعل هذا

 لبصرا لغّض  الشارع طلب أن باعتبار وسائل تحريم المحرمة األفعال من فهو األجنبية المرأة

 تحّض و تفبي الحرام النظرة إن حيث منه، متوقعة لمفسدة هو وإنما فيه، كامنة لمفسدة ليس

 صصن مواطن يف الراجحة للمصلحة األجنبية إلى النظر جاز ولهذا  الزنا يف الوقوع إلى وتدعو

 أو والشراء، يعالب يف التعامل أو التعليم، أو للتطبيب، كالنظر ،الفروع كتب يف الفقهاء عليها

 .القباء أمام الشهادة

  القاعدة: تطبيقات من

 نهي يالت األوقات يف الطواف وركعتي الرواتب، كالّسنن األسباب  ذات النوافل صالة جواز-1

 تىح العصر وبعد الشمس تطلع حتى الفجر بعد الصالة عن النهي أن ذلك فيها، الصالة عن

 نفاًل  يستول سبب ذات الصالة كانت فإذا المشركين، بعبادة التشبه ذريعة لسّد  هو إنما تغرب

 .النهي تقتبي مفسدة فيها ليس فإنه مطلًقا

 نهاولك وعدوانه، وإثمه ظلمه على إعانته إلى وسيلة ألنها المرتشي  إلى الرشوة إعطاء يحرم-2

 بذلك إال إليه الوصول على يقدر ال الذي للحق الوصول أو النفس عن الظلم لدفع تعّينت إذا

  أعطى. الذي الدافع دون أخذ الذي المرتشي على اإلثم ويكون للحاجة، دفعها يجوز فإنه

 ماله، يهإل يدفع لم إن يقتله أنه ظنه على ويغلب ماله ومصادرة إنسان قتل يريد الذي الظالم إن-3

 لنفسه. فكاًكا ماله بذل عليه يجب فانه
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 والسمر السهر يف لما .]ق[ «.العشاء بعد الحديث يكره كان أنه» --الرسول عن ثبت ما-4

 راجحة، لحةمص لتحقيق الّسمر تعين فإذا الفجر، صالة أو الليل لقيام تفويت من العشاء بعد

 حينئذ عنه ينهى ال الّسمر فإن المسلمين، حوائج قباء أو األرحام، صلة أو والتعليم، كالتعلم

  ذاته. يف مفسدة ال للمفسدة وسيلة كونه جهة من هو عنه النهي ألن عليه، يؤجر وإنما

 وأخذ يمينه، يف فجعله حريًرا أخذ :--اهلل نبي إن قال: عنه، اهلل رضي طالب أبي بن علي عن-5

 وغيره[. أحمد رواه-]صحيح «أمتي ذكور على حرام هذين إن» قال: ثم شماله يف فجعله اذهبً 

 ريرالح لبس يف عوف بن الرحمن وعبد العوام بن للزبير رّخص» :--اهلل رسول أن ثبت وقد

 حرم الرجال على والحرير الذهب تحريم وكذلك" القيم: ابن قال .]ق[ «بهما كانت لحكة

 وقعينالم ]إعالم ."الحاجة إليه تدعو ما منه وأبيح فاعله، الملعون بالنساء التشبه ذريعة لسّد 

2/161]. 
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 يِ َع ـــَ ال   ِ       فد ُرشَ     رِ  حُ ُــــــــــــ  َوال  َ  .579
 

ـــــ    ـــــ   ـــــِ  اِو  حِ  َ ل ـــــَ ِس ِ  اِر د  ــــــــــــــَ  ُــــــــــــــ   رـــــُ 
 
 

 مكلفال وقصد جهة من الشارع قصد بين الوثيق االرتباط عن المقاصدية القاعدة هذه تكشف

 لمعاينوا المصالح من السابقة القواعد يف بيانه تقدم ما الشارع: بقصد والمراد أخرى، جهة من

َكم  ذيال والباعث الغرض فهو المكّلف قصد أما لتحقيقها. الشارع إرادة تتوجه التي والح 

 الفعل. على المكلف مد  يقْ  ألجله

 يكون نأ المختلفة الشرعية بالتكاليف ينهض حين المكلف على يتعين هأن القاعدة: وتقرر

َكم المصالح مع امتوافقً  وقصده غرضه  ييأت ال وأن أجلها، من التكاليف شرعت التي والح 

  عل.الف شرع أجلها من التي الشرعية المصلحة مع يتصادم وباعث لغرض المشروع بالفعل

َكمها وإنتاجها لمصالحها الشريعة إفباء أن ذلك: وبيان  أن يتطلب لثمارها وإعطاءها لح 

 .الشارع لمقصود اموافقً  بالتكليف امتثاله إّبان المكلف مقصد يكون

 القاعدة: تطبيقات من

 ،لشحا من األنفس وتطهير المسلمين، بين المودة أواصر لتحقيق أصلها يف مشروعة الهبة-1

 هذه ينقض ال أن الواهب وعلى ،فيها األخوة لمعنى خدمة األمة أفراد بين المواساة وإقامة

 أمام الكريم الجواد بمظهر التظاهر أو ،له الموهوب على المنّ  يقصد كأن هبته يف المعاين

  الهبة. تشريع من الشارع مقاصد مع تتناىف مقاصد هذه ألن ،الناس

 لحقهاسي التي األسرة عن البرر لرفع وذلك ،الزوجية الحياة استمرار تعذر عند الطالق رعش  -2

 قصدالم هذا مع يتوافق أن الزوج على وينبغي ،الزوجية العالقة على اإلبقاء جّراء من الفساد

 نم حرمانها لغاية أو ،بها النكاية أو الزوجة من االنتقام بقصد يطلق فال الطالق إيقاع عند
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 دالمقاص هذه لمثل يشرع لم فالطالق المالية والتزاماته واجباته من للتهرب أو ،الميراث

  الفاسدة.

 به صىالمو المال كان لو حتى بالورثة اإلضرار بقصد ماله من بشيء يوصي أن للمسلم ليس-3

َكمة ألن ،الثلث من أقل  ،الوفاة بعد الخير بأعمال تعالى اهلل إلى التقرب هي الوصية ح 

 من الشارع لمقصود امعارًض  فكان ،الخير وأبواب البر طرق من ليس بالورثة واإلضرار

  تشريعها.

 بغية عالمشرو الفعل إلى اللجوء أساس على يقوم الذي التحايل بطالن القاعدة هذه على انبنى-4

 .ممنوع هو ما إلى الوصول

ـــ ِإن   .580 شـــُ    ل  ل ـــَ اطـــــِ  ي ـــَ ـــــَ  ..........يع  
 

 ..................................... 
 

 ملالع على يؤثر فإنه الشارع لمقصود لمناقبته نظًرا فاسًدا كان إذا المكلف قصد أن أي 

 ال فإنه نيوًياد أما وأخروًيا، دنيوًيا الشرعي واعتباره قيمته يفقده أنه أي أصله، من فيبطله نفسه

 ليهع تترتب وال العبادات. من العمل كان إن للقباء مسقًطا وال للذمة مبرًئا وال مجزًئا يكون

 من العمل كان إن بالمطلوب االنتفاع أو الفروج استباحة أو األمالك حصول من آثاره

  العاديات.

 آثًما أزوًرام فاعله يعتبر بل واألجر الثواب حيث من عليه العمل آثار تترتب فال :اأخرويً  وأما

 وباعثه. غرضه لفساد نظًرا

 ذلك: تطبيقات ومن

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-1

 [.107]التوبة: ( ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 مسجد ءبنا على أقدموا حيث فعلتهم على الشديد بالعذاب المنافقين تتوعد اآلية هذه نزلت

 نم المساجد بناء على الشرع حّض  التي الشرعية المقاصد مع تتناقض وأغراض لمقاصد
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 ،األرض يف اهلل كلمة إلعالء ومنارات ،وذكره وتوحيده اهلل لعبادة أماكن هي فالمساجد أجلها 

 لغايات المسجد اتخذوا قد المنافقين وإن وتعاونهم. المسلمين وحدة لتحقيق ووسائل

 المسلمين بجماعة لإلضرار وسيلة جعلوه إذ ،المشروعة المقاصد هذه مع تتناقض وأغراض

 هذا عملهم كان ولذا ،الخارج من اإلسالم أعداء مع والتعاون ،المسلمة الجماعة وتفريق

 قامةإ ومصلحة لحكمة مناقض ألنه فيه الصالة بعدم الكريم نبيه اهلل أمر إذ ،أصله من افاسًد 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ) :فقال األرض يف اهلل بيوت

 .[108]التوبة: ( ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
لَّ الم   لعن -- اهلل رسول أن» عنهما: اهلل رضي علي وعن اهلل عبد بن جابر عن -2  لََّل َح والم   ح 

ل .[صحيح: ت] «له  عدب يطلقها أن قصد على ثالًثا، الغير مطلقة يتزوج الرجل هو فالمح 

لَّ  الوطء ّل ف .نكاحها-له المحلل وهو- األول للزوج ليح   استعمال قد له والمحّلل المح 

 شرع وإنما والتطليق، للمفارقة يشرع لم الزواج أن ذلك أجله، من شرع ما غير يف الزواج

 وإمداده المجتمع وبناء األسرة ولتكوين الزوجين، بين والرحمة السكينة المودة إلقامة

 .الصالحين باألفراد

اِر ُ  ،................... .580  َوالشـــــــــــ 
 

ـــَ   ُ  عـــ  ـــَ يـــَ  ل  ل ح  رـــَ ـــــَ   ـــِ   ُ  ـــ  ـــَ  ـــَ  َ   اا ـــــــــــــِ
 

 همتصرفات ويف وعقودهم، حقوقهم يف المكلفين أغراض هي القاعدة: يف المذكورة المقاصد 

 ءدر أو مصلحة جلب فيها كان إذا ويحترمها، الشرع يعتبرها إنما المقاصد فهذه ومساعيهم.

 الشرع، مقاصد عن خارج وهو اللغو، حكم يف أو لغو فهو وذاك، هذا من خال ما وأما مفسدة.

  واجب. وال حق عليه يترتب فال

 مشروعة، حقيقية مصلحة كل فيها فيدخل القاعدة، يف والمعنية المذكورة المصلحة وأما 

  كثيرة. أو قليلة جماعية، أو فردية دنيوية، أو دينية كانت سواء
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  درؤها. المطلوب المفسدة وكذلك 

 ومعامالتهم تصرفاتهم خالل من إليه ويسعون الناس يقصده ما كل أن القاعدة: وتقرر

 معتبر، ومسعى صحيح غرض فهو مبرة، دفع أو منفعة جلب امتبمنً  كان إذا ومنازعاتهم،

 كلفته أو ،احقيرً  اتافهً  يكون ما أو تنكر، مفسدة يدرأ وال تذكر مصلحة يحقق ال ما وأما

 عن اخارًج  لكونه به، االشتغال يشرع وال شأن، له يقام وال له يؤبه ال فهذا منفعته، أضعاف

  أساسه. على وقامت الشريعة به جاءت الذي واالستصالح، الصالح قانون

 تبرةالمع المصلحة من الخالية واألغراض والتصرفات المساعي بتحريم الحكم يعني ال وهذا 

 وجائز، مباح هو ما منها يكون وقد وباطل، محرم هو ما منها يكون قد بل منها، الناس منع أو

  .الزومً  أو ااستحقاقً  عليها يرتب وال ،اوزنً  لها يقيم ال-الحاالت جميع يف- الشرع ولكن

 ويطلب لهم يريد الشرع أن المكلفون يدرك أن هو القاعدة، هذه فقه يف األعم األهم والمغزى 

 همأوقات شغل لهم يرضى ال وأنه واألعمال، األقوال من المثمر بالنافع ادائمً  يشتغلوا أن منهم

  األغراض. وصغائر األمور توافه يف أموالهم أو جهودهم وصرف

 تحري لىإ توجيه   ولكنه والترفيه، والترويح واللعب اللهو من المنع يتبمن وال يعني ال وهذا 

  الفائدة. عديمَ  أو اضارً  يكون ما دون ،اومفيًد  اصالًح  ذلك من يكون ما

ــــ  ُ  ِ  َ  .581 ا د َأي   حُ   ــــَ َِ  َ  بَ  ش ا ــــَ ـــــــــ   َِ  ا  
 

،ِلشــــــــــــــــــــــَ    ....................... اِر د
 
 

 األسباب فاعلية على المكلف قصد تأثير مدى التحديد وجه على القاعدة هذه تتناول 

  .اشرعً  لها وضعت التي لمسببَّاتها وإنتاجها

 ألسبابا وجدت إذا بحيث لمسّبباتها منتجة لتكون األسباب وضع قد الشارع أن ذلك: وبيان

 هو الذي الزواج وعقد الملكية، لثبوت سبب هو الذي البيع كعقد عندها، المسّببات وجدت

 الزكاة، لوجوب سبب هو الذي النصاب وملك والنسل، والتوارث االستمتاع لحّل  سبب

  .للقصاص سبب هو الذي العدوان العمد والقتل الحد، إلقامة سبب هي التي السرقة وجريمة
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 التي همسببَّات عليه ترتبت موانعه وانتفت شروطه وتحققت وجد إذا الّسبب أنَّ  معنا مر وقد

 .إزاءه الشارع وضعها

 أي لغًوا قصًدا يعتبر كاماًل، السبَّب وقوع بعد المسبَّب رفع المكلف قصد أن القاعدة: تقررو

 قصد لو حتى أسبابها على المسببَّات تترتب حيث له، تأثير وال وزن وال قيمة ال عبث أنه

 أراد التي المسببَّات إعدام يف تأثير المكلف لقصد ليس إذ حصولها، بعد رفعها المكلف

 الو أسبابها، من المسببَّات وقوع قاصد الشارع ألن الشرعية  األسباب من إنتاجها الشارع

  إرادته. وإلغاء الشارع قصد إبطال على المكلف يقدر

 ذلك: أمثلة ومن

 بين المصاهرة وحرمة لألب، النسب ثبوت من آثاره عليه تترتب ال أن قصد ثم انكاًح  عقد من-1

 وتترتب عبًثا، يعتبر قصده فإن النكاح، عقد آثار من وغيرها للوالدة، النفقة ووجوب الزوجين،

  النكاح. عقد على المسبَّبات هذه جميع

 البائع استحقاق أو للمشتري، الملكية ثبوت من آثاره عليه تترتب أال أراد ثم بيًعا عقد من-2

  له. قيمة ال الغوً  ويعتبر بقصده يعتد ال فإنه للثمن،

581................................. 
 

 ...............  َِ ــا ــَ ـ ـــ ـ  ِ َ ــُ  ا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِقـ ــ   ـــ ـــ  َوُرـ
ــــ  ـــــ. 582  ـــــ ــــَ ـ ُ ـ ــــِ  ال  ِقـ  .....ِح، ....َلـــــُ   

 
 ....................................... 

 
 وًعا:مشر فعاًل  أكان سواء المكلف به ويقوم يباشره فعل كل القاعدة: يف باسبباأل المراد 

 قة،الصد وبذل الشورى، وإقامة اهلل، سبيل يف والجهاد المنكر، عن والنهي بالمعروف كاألمر

 وعقوق الخمر، وشرب والزنا، كالسرقة، ممنوًعا: فعاًل  كان أم والطاعات. العبادات وجميع

  والمعاصي. المحرمات وجميع بالمنكرات، والرضا الزور، وشهادة الوالدين،
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 على كالحفاظ ،ومفاسد ومصالح ونتائج آثار من األسباب على يترتب ما فهو :المسبَّب أما 

 لىع والتيسير وهيبتها، وقوتها األمة وحدة وتحقيق والمال، والعقل والنسل والنفس الدين

  المشروعة. األسباب على مترتبة ومصالح مسببَّات جميعها فهي حياتهم، يف الناس

 قوعوو وضعفها، األمة وتفرق والمال، والعقل النسل وضياع النفس وفوات الدين وكفساد

 منوعة.الم األسباب على مترتبة ومسبَّبات مفاسد جميعها فهي والمشقة، الحرج يف الناس

 يباشرها، التي هأفعال عن تتولد التي للنتائج المباشر حكم يف يعتبر المكلف أن القاعدة: وتقرر 

 بمشروعيتها وعلم قصد عن األسباب باشر قد دام ما إذ لها، قاصد غير أم قاصًدا أكان سواء

 وأ مصالح من عنها وينتج ويتولد ينشأ ما لكل المباشر حكم يف فهو مشروعيتها، عدم أو

  مفاسد.

زان على تجري الشرعية األسباب أن ذلك: ووجه  افيه تترتب التي العادية األسباب و 

 يترتب الذي عوالشب النار، على يترتب الذي كاإلحراق تلقائية، بصورة أسبابها على المسبَّبات

 ركالمباش األسباب لهذه المباشر ويكون الشرب، على يترتب الذي واإلرواء الطعام، على

  بسواء. سواء لمسبباتها

 إلى بيةمف لتكون تعالى اهلل شرعها التي أيًبا الشرعية األسباب تجري الطريقة بنفسو 

 بافت حيث لمسببَّاتها المباشر حكم يف هو لها المباشر فإنّ  المفاسد، من ومانعة المصالح

 إليه. كلها

 ىإل بمجموعها أرشدت التي الشرعية األدلة من جملة على حجيتها يف القاعدة هذه وترتكز

 وفعلهم، بهمكس من تعتبر المكلفين أفعال على تترتب التي والمسبَّبات واآلثار النتائج أن

  بأنفسهم. يباشروها لم ولو حتى مسؤوليتهم، نطاق يف وتدخل

  :األدلة من ثالثة بذكر نكتفيو



 

 619 

 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) تعالى: قوله-1

 باشرها التي أعماله عن اإلنسان مسؤولية الكريمة اآلية هذه قررت حيث [.12]يس: (ەئ

 عمالهأ على ترتب عما أيًبا ومسؤوليته ،" قدموا ما ونكتب" تعالى: قوله معنى وهو بنفسه

 .{وآثارهم} تعالى: قوله معنى وهو المستقبل، يف مفاسد أو مصالح من

 سنّ  من أول كان ألنه منها  كفل   األول آدم ابن على كان إال ظلًما نفس   تقتل ال» :--قوله-2

  .]ق[ «.القتل
 قد ألنه قتل جريمة كل وزر من جزًءا يتحمل األول آدم ابن أن الحديث هذا يف الداللة وجه

 القتل رائمج كل   فاعتبرت ية،اإلنسان تاريخ يف القتل ابتدع من أول إنه إذ حيث فيها، تسبب

بيًّا األولى لجريمته استمراًرا بعده ارتكبت التي  .دعهاابت التي الفاسدة سنته على وم 
تَب  بعده، بها فع مل حسنة، سنّة اإلسالم يف سنّ  من» :--قوله-3  بها، عمل من أجر مثل له ك 

 مثل هعلي كتب بعده، بها فعمل سيئة، سنّة اإلسالم يف سنّ  ومن شيء، أجورهم من ي نقص وال

  .]م[ «.شيء أوزارهم من ينقص وال بها، عمل من وزر

 ترجع اونتائجه وآثارها والسيئة الحسنة األفعال مسبَّبات أن إلى ظاهر إرشاد الحديث هذا ففي

 فمن شر،ف شًرا أو فخير خيًرا إن عليها فيجازون لها المباشرين بمثابة ويكونون أصحابها إلى

 هتابعي آثام مثل عليه كان ضاللة إلى دعا ومن متابعيه، أجور مثل له كان مثاًل  هدى إلى دعا

 تعليم ذلك كان وسواء إليه، امسبوقً  كان أم ابتدأه الذي هو والباللة الهدى ذلك كان سواء

 .ذلك غير أو أدب أو عبادة أو علم

ــــــــحُ  ................... 582 ـ  ُ ــــــــ ــــــــَ ـ ـ  َوال 
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 اسواللب والشراب كالطعام المشروعة العادية األفعال يف نفسه لحظوظ المكلف طلب أن أي

 جلهاأ من األعمال تلك شرعت التي للحكمة امنافيً  عماًل  يعتبر ال وغيرها، والبيوع والنكاح

  .امشروعً  أصله يف العمل دام ما

 وتناول ية،اناإلنس النفس يف الفطرية الغريزية الحاجات إشباع بقصد مثاًل  النكاح على فاإلقدام

 قصدب الجميل اللباس ولبس الرزق، من الطيبات من اهلل أحل بما االستمتاع بقصد الطعام

 يبتغيهاو يقصدها أن المكلف يبير وال مشروعة للنفس مطالب كلها والتزين، والترفه التنعم

 العادية. باألعمال قيامه من

 على قومت التي العبادية المكلفين أعمال بين يزتم أنها يف وفائدتها القاعدة هذه أهمية وتكمن

 مطلوبال يكون التي الدنيوية الحظوظ من النفس بتجريد تعالى هلل العبادة إخالص أساس

 لعاديةا األعمال وبين دنيوي، ضرر دفع أو دنيوي نفع جلب أو توقيرهم، أو الناس تعظيم منها

 الحظ لبط ويعتبر الدنيوية، ومنافعها ومصالحها النفس حظوظ تلبية أساس على تقوم التي

 منها. الشارع وقصد مشروعيتها ألساس ومالئًما لطبيعتها، موافًقا فيها

 القاعدة: على األدلة ومن

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) تعالى: قال

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) تعالى: وقال .[67]يونس: (ھ ھ

 ۆ ۆ) تعالى: وقال .[22]البقرة: ( ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱائ

  .]النحل[

 لبيةت لهم وجعلها خلقها التي النعم من بجملة عباده على اهلل امتن الكريمة اآليات هذه ففي

 هاروالن والسكينة، للراحة وسيلة خلقه الذي كالليل الجبلية، وشهواتهم أنفسهم لحظوظ
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 لرزق،ا من بالطيبات لالستمتاع خلقها التي والثمرات واإلنتاج، للعمل وسيلة جعله الذي

 وأوبارها، بأشعارها واالستدفاء وألبانها، بلحومها االنتفاع فيها جعل التي واألنعام

 من النفس منعف عباده، على بها اهلل امتن للنفس حظوظ هي ذلك وكل بجمالها، واالستمتاع

 ٿ) تعالى: قال المشروع، الزهد من ليس تعالى اهلل شرعها التي الفطرية وحظوظها مطالبها

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[32]األعراف: ( ڃ

 من اهلل قصد التي النعم أنفسهم يحرمون والذين المتصوفة من كثير خطأ لك يتبين هنا ومن

 مالنو من النفس ومحاربة األكل يف التزهيد من تداوله كثر وما بها، الناس انتفاع إيجادها

 ارعالش لقصد مخالف كله التوجه فهذا الشهوة... إضعاف بقصد البدن وتبعيف والراحة،

ل   جهة، من  قبل وأتلفها النفس أنهك ربما بل أخرى، جهات من البرر نفسه على وي دخ 

 ڀ ڀ ڀ پ)والتوازن: الوسطية يف امرسومً  امنهًج  القرآنية القاعدة وتبقى أوانها.

 .[87]المائدة: (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ )وقوله:.[31]األعراف: (

 فبخال فيها اإليثار جاز النفس حظوظ على مبنية كانت لما العادات أن القاعدة هذه آثار منو

 نماوإ القرب يف يؤثر ال أنه على العلماء من وغيرهم أصحابنا نص " النووي: قال العبادات:

 من عهبموض غيره يؤثر أن فيكره قالوا الطاعات دون النفس حظوظ يف كان ما المحمود اإليثار

 .[13/201 مسلم على النووي ]شرح ."نظائره وكذلك األول الصف

ــــــــــا ....... .583 ـــــــــــ ـ ــــــــــ    َوَأر  ــــــــــَ   َلـ  َبـ
 

ــ  َــ   ــِ  حِ ل ُـــــــــــــِ َ ـــــــــــ  ِــ     ــ  َــ  ُع َأجــ    سِ ا   ــُ  ــَ ي   
 

 عتبرةالم البروريات وهى للمكلف فيها حظَّ  ال التي المصالح هي األصلية: بالمقاصد المراد

 امةع بمصالح قيام ألنها ضرورية  هي حيث من للعبد فيها حظَّ  ال إنها قلنا وإنما ملة، كل يف

 مكلف فكل وقت، دون بوقت وال صورة دون بصورة وال حال دون بحال تختص ال مطلقة
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 حفًظا هعقل وبحفظ حياته، ببرورية قياًما نفسه وبحفظ وعماًل، اعتقاًدا دينه بحفظ مأمور

 ستعانةا ماله وبحفظ األرض، عمارة يف عوضه بقاء إلى التفاًتا نسله وبحفظ الخطاب، لمورد

 لولحي عليه لحجر األمور هذه خالف العبد اختيار فرض ولو األربعة، األوجه تلك إقامة على

 يف هعلي محكوًما األصلية المقاصد هذه يف الحظ مسلوب صار هنا فمن اختياره، وبين بينه

  بها. يقوم أن عليه متعين ألنه نفسه،

 هل يحصل جهتها فمن ،المكلف حظّ  فيها روعي التي المصالح فهي التابعة: المقاصد أما

 الخالت. وسّد  بالمباحات واالستمتاع الشهوات نيل من عليه جبل ما مقتبى

 ّينيب كما األول األصلي فمقصده الزواج، بمقاصد البربين هذين على التمثيل ويمكن

 لتيا التابعة مقاصده أما وتنميتها. األرض إعمار به يتحقق الذي النسل حفظ هو الشاطبي

 لسكينةا تحقيق منها: كثيرة، فهي العاجلة الدنيوية ومطالبهم المكلفين حظوظ فيها روعيت

 واألخروية، الدنيوية المصالح على الزوجين بين والتعاون الزوجين، لكال والطمأنينة

 مالب والتجمل النساء، يف المحاسن من اهلل خلق ما إلى والنظر بالحالل، الزوجين واستمتاع

  أوالده. وعلى عليه قيامها أو المرأة،

 للشارع المقصودة هي األصلية أن بالتبعية: وبعبها باألصلية المقاصد بعض تسمية ووجه

 تحقيق على وحاملة خادمة أنها جهة من مقصودة فإنها التبعية وأما األمر، أول ومن ابتداءً 

  األصلية. للمقاصد وراجعة تابعة كانت الوجه هذا من فهي األصلية المقاصد

 أن هو: للقاعدة اإلجمالي المعنى فإن والتبعية األصلية المقاصد من كل   مراد تبّين فإذا

 عن رًدامتج فيها المأذون أو المطلوبة الشرعية باألعمال ونهض بالتكليف امتثل إذا المكلف

 ويثاب ريؤج عبادات تصبح بها قام التي أعماله فإن منها، تتحصل التي العاجلة حظوظه طلب

 فيه، يبوالترغ النكاح إلى الندب يف للشرع االمتثال مجرد يقصد وهو مثاًل  يتزوج كمن عليها.

 فيها لتيا التابعة المقاصد إلى منه نظر دون عددهم وتكثير المسلمين نسل تقوية يقصد كان أو

 عليها. يثاب وعبادة طاعة إلى يتحول زواجه فإن ورغائبها، نفسه لمطالب تلبية
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يِ اِ  ع ِإن  قَ  َ .  َ 584 َ ــــــ      ــــــــــــــ   ا   ـ ــــــــــــــ    ِ ـ
 

ُي الـــ ـــِس ـــــ    َتُف َأ ـــــــــــــ  خـــ  َل اْلِ      َوِــــــــــــَ ـــِ
ُـــــــــُ   ع  َ 585  َما َي ـــــــــُ  ُغ َو  َ  َر        َ . بـــِ

 
 

َتِف َأجـــ  َوالـــ  ـــَ   خـــ  ُض  ـــِ   اْلِ       ـــَ ُُُ  ار  ـــَ ُـــ 
 

 التي والطاعات العبادات يف المكلفين مقاصد الخصوص وجه على القاعدة هذه تتناول

 بها يدير ال وحده، هلل خالصة بالطاعة المكلف يقوم أن أي: تعالى هلل اإلخالص فيها يشترط

  دنيوي. ضرر دفع وال دنيوي نفع جلب وال توقيًرا، وال الناس من تعظيًما

 حظوظ بعضل تلبية المكلف يقصدها التي التبعية المقاصد القاعدة: هذه يف لتوابعبـا والمراد

  الكثيرة. النفس

 العباداتب اقترنت إذا النفس لحظوظ تلبية فيها التي التبعية المقاصد هو القاعدة وموضوع

 أن اأيًب  ويقصد الحّج  يقصد وهو يحّج  كمن وحده، تعالى اهلل وجه بها يقصد التي والطاعات

 يف له عدوّ  عن ليهرب أو بلده، يف له يعرض شرّ  من يتخلص أو المال، على ليحصل يتاجر

 وأ نفسه، عن النعاس يدفع أن الصالة قصد على عالوة يريد وهو بالليل يصلي أو مصره،

 ،جسده ليصحَّ  صام أو والتبرد. والتنظف الوضوء يريد وهو يتوضأ أن أو بيته. أو أهله يراقب

 وأ مقصوده هو التداوي ويكون ،الصيام ينافيها التي األمراض من مرض زوال له ليحصل أو

 هذه تقدح ال فإنه المقاصد هذه مع الصوم وأوقع ،ذلك مع مقصوده والصوم ،مقصوده بعض

 استطاع من الشباب معشر يا» :-- قوله يف الشرع صاحب بها أمر بل ،صومه يف المقاصد

 لهذا مبالصو فأمر .]ق[ «وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن فليتزوج الباءة منكم

 .معها وما العبادات يف والسالم الصالة عليه به يأمر لم قادًحا ذلك كان فلو الغرض

 مبطلة عتبرت الخاصة ومصالحه حظوظه بعض العبد فيها يراعي التي التبعية المقاصد هذه فهل 

  منها؟ الشارع قصد مع ومتنافية اإلخالص معنى يف وقادحة للعبادة
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 فإنها بالعبادات اقترنت إذا التبعية المكلفين مقاصد أن تبي ن إذ  القاعدة عنه تكشف ما هذا

زان   على ليست  نيكو ما فمنها نفسها، العبادة على وتأثيرها مشروعيتها حيث من واحد   و 

 لقصد امنافيً  ويكون وممنوًعا باطاًل  يعتبر ما ومنها العبادة، يف هقصد ويجوز ومشروًعا صحيًحا

  عبادة. لكل شرط هو الذي اإلخالص معنى يف وقادًحا الشارع

 للعبادة، األصلية للمقاصد مقوية كانت إذا التوابع أن القاعدة: عنه تفصح الذي العام والباب 

 خالف على كانت وإذا وصحيحة، مشروعة مقاصد فهي فيها، اإلخالص معنى يف تقدح وال

 وباطلة. ممنوعة مقاصد فهي ذلك

 نم والخوف العين، للحور والتشوق ،الثواب جاءر الجنة يف كالرغبة األخروية فالحظوظ

 اإلخالص. يف تقدح النار...ال

  جهتين: من لها فينظر الدنيوية... الحظوظ وأما

  الدنيوي. المقصد نوع -

  الدنيوي. المقصد قوة -

 صدمق فهو الرياء، جنس من هو عليها وحث العبادة على بعث الذي الدنيوي المقصد كان فإذا

 وإخالص هلل خبوع هي حيث من العبادة يريد ال المرائي إن إذ أصلها، من للعبادة مبطل

 ذاوه أجله. من راءى الذي الدنيوي الغرض لتحقيق وسيلة يريدها وإنما له، وإجالل وتعظيم

 وأنها أجلها. من شرعت التي ومصالحها وحكمها معانيها من خالية ستكون العبادة أن يعني

  هلل. والخبوع العبادة إلى منها والخداع اللعب إلى أقرب

 دتهعبا أن باعتبار العبادة، وترك العمل عن االنقطاع إلى سيؤدي المرائي قصد فإن كذلك

 وأتى عمله يف مبى له ذلك حصل فإذا به، وسماعهم عليه واطالعهم له الناس برؤية مرهونة

 عن قطاعاالن يف سبب ألنه عليه قصده برد كفيل وهذا بها، يأتي لن فإنه فات وإذا بعبادته،

 عليها. ودافًعا حاماًل  يكون أن من بداًل  العبادة
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 من تليس التي األخرى الدنيوية المقاصد قبيل من للمكلف التبعية المقاصد كانت إذا أما

 هذا وكان الناس، مراءاة عن الغفلة مع نفسه يف المكلف لحظ مراعاة فيها وإنما الرياء جنس

 إنف القصد، ذلك فات لو حتى العبادة على سيقدم المكلف أن أي أصليًّا، ال تابًعا القصد

 العبادة. بمعنى يقدح وال اإلخالص بمعنى يخل ال إليه القصد

ه   اإْل ْخاَلص   ف يْ  َواْلـَمْحض  ) قوله:  الاالمتث بقصد هلل خالصة العبادة إيقاع أي (اْرَتــَفــعْ  َأْجـر 

 لتيا الحظوظ إلى االلتفات من أرفع أجره التبعية النفس حظوظ من مجردة المحض والتعبد

 العبادة. أصل تبطل ال

586.     َ ـــــــــــــــ  ِ ِل   ه  َ   ُ َوال  َ ـ ُُ  ُ َيش   اِ    ـــــــــــــــ  ـ
 

َ ُـــــــــــــ    ُـــــَ   ِ  ـــــِ ـــــ   حُ الـــــ  ُُ  َُا ِ لـــــِ ـــــ  عـــــ  ـــــَ  يـــــُ
 
 

 المكلفين قبل من استعماله وكثر ومشروًعا جائًزا الظاهرة صورته يف كان إذا الفعل أن أي

 الستعمالا لكثرة نتيجة-يعتبر الفعل هذا فإن وفاسدة، ممنوعة وغايات أغراض تحقيق بقصد

 هذا أكان سواء ويباشره، به يقوم من كل عند الفاسد القصد لوجود مظنة-المشروع غير

  موجود. غير أم ونيته المكلف باعث يف حقيقة اموجودً  القصد

 هاب الوصول بغية وظاهرها بصورتها المشروعة األفعال بعض استعمال كثرة أن يعني: وهذا

 مظنة فعلبال اإلتيان مجرد ويغدو به، وتلتصق الفعل ذلك تالزم قوية تهمة تورث الممنوع إلى

 طويته. فساد وعلى الفاعل قصد سوء على قوية وقرينة

 ذلك: تطبيقات ومن

 هادةش تقبل فال عليه، والمشهود الشاهد بين الدنيوية العداوة وجود الشهادة قبول موانع من أن-1

 .الغالب يف االننقام منها المقصود أن من التهمة تورث ألنها عدوه على العدو
 نأل خاصة  وضواب  شروط وفق ترثه فإنها موته مرض يف اثالثً  زوجته طلق إذا الزوج أن-2

 يقلتحق الفعل هذا إيقاع يكثر حيث الميراث، من الحرمان لقصد مظنة الصفة بهذه الطالق

 عثبا وجود دون فق  الطالق يقصد وإنما الحرمان يقصد ال المطلق كان لو حتى القصد، هذا
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 مظنة ورتهص تعتبر الممنوع إلى فيه القصد يكثر الذي الفعل ألن ترث الزوجة فإن له، فاسد

 .الممنوع هذا لوجود
 اتخاذ امنه القصد القبيل هذا من التي البيع صور غالب ألن الخمر، لصانع العنب بيع يحرم-3

 .لوجوده مظنة يصبح فإنه وغلبته القصد هذا لكثرة اونظرً  الخمر، صناعة ألجل العنب
 شابهها ما أو الدولية أو المحلية األسواق من سلعة المستورق شراء هو الذي المنظم التورق-4

 بتواطؤ أو غيره بتوكيل أو بنفسه إما بيعها، ترتيب )الممّول( البائع يتولى مؤجل بثمن

 .منعفي ،للمحتاجين استغالاًل  ،غالًبا أقل حال بثمن وذلك ذلك، على البائع مع المستورق
 اآلجال. بيوع من شابهها وما العينة بيوع يمنع-5

حُ  .587 ُد  َُارد ِإضــــــــــ   َوَقُـــــــــــــ  ةــَ ــ  ُُ ُ   ــِ ُــ   يــَ
 

 .................................... 
 

 باآلخرين، واألذى البرر إلحاق لمجرد فيها المأذون األفعال استعمل إذا المكلف أن أي

 هتحقيق يريد مشروع صحيح غرض له ليس أنه أي لإلضرار: متمحض مقصوده أن وثبت

 فعله نكو إلى يلتفت وال بالفعل القيام من يمنع فإنه فق ، بغيره اإلضرار هو غرضه وإنما

  الحق. استعمال يف بالتعسف يعرف ما وهذا األصل. يف فيه مأذوًنا

 قال: --النبي أن عنه، اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن المشهور الحديث عموم له ويشهد

 .[صحيح: ك] «.ضرار وال ضرر ال»
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587................................... 
 

ـــــِح ُ   ـــــــــــــ ــــــيد َ ــــــــــــه  ــــــــــــَ ــــــــــــــــــ ع ِإَ ا ِ َ    َوِيــــــ  
عــ  ُـــــ  الِــ ُـــــــــــــَ . َأو   ــَ   ـــــَ   رَ 588  ْ  ا رــُ َُ   ــَ ــَ

 
 

ـــــَ ع   اطـــــِ  ـــــَ ـــــَ     ـــــ   ة ـــــُ   رـــــُ ش ـــــَ ل    ـــــ  ْ  ِإن ل َُ ـــــَ   
 

 قصد،والم الغرض حصول إلى به يتوصل خفيّ  طريق كل :القاعدة هذه يف بالحيلة المقصود

 حسنة، ةالحيل كانت احسنً  المقصود كان فإذا والفطنة، الذكاء من بنوع إال له يتفطن ال بحيث

 .قبيحة كانت اقبيًح  كان وإن

 نواياهم،و أفرادها بواعث يف تتعارض ال التي الحيل وهي الحسنة بالحيل تختص وقاعدتنا

 استعمالف المعتبرة  ومصالحها الشريعة مقاصد مع عليها تنبني التي ونتائجها مآالتها يف وال

موا أو احرامً  يحّلوا أن أصحابه ق بل من به يقصد ال الحيل من النوع هذا  أن وال حالاًل، يحر 

 الشريعة تكاليف من يتهربوا أن وال بالباطل، أموالهم ويأكلوا الناس حقوق يبيعوا

 نأ كما وجائزة. مشروعة هي وغايات مقاصد إلى يتوصلوا أن مقصودهم وإنما والتزاماتها،

 سما إطالقو الممنوعة. الحيل على تترتب التي المفاسد من أي   فيها ليس الحيل هذه مآالت

 خفي بطريق المقصود إلى وصول من فيها ما جهة من هو األفعال من النوع هذا على الحيلة

  .والدهاء والفطنة الحذق على يعتمد

  القاعدة: تطبيقات من

 لحفاظا سبيل يف المشروعة الحيل من هو لها، اعتقاد غير من عليها إكراًها الكفر بكلمة النطق-1

  أخروية. وال دنيوية شرعية لمصلحة إهدار الحيلة هذه يف وليس النفس على

 يلةوس ذلك يف يكون عندما األلفاظ يف والتورية المعاريض استعمال المشروعة الحيل من-2

 أليفت أو المتخاصمين، بين اإلصالح أو الظلم، من بريء كإنقاذ مشروعة، مصلحة لتحقيق

 الزوجة. قلب
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 :--قوله معنى من وهذا المشروعة، الحيل قبيل من هي الحرب يف تستعمل التي الخدعة-3

 .]ق[ «.خدعة الحرب»

589.  َِ  ُ َعــــــــــــــــــ  و َ   ا ُ يكَ ا  َ   ـــــــــَ ُ    َوال 
 

َ ُــــــــــــــ ِإ     ، ــــــِ وُ  َ   ُ و  ــــــَ ُ  حد ُــــــَ   ــــــُ ــــــ 
 

 قد يكون أن بتركه، أو المكلف بفعل الخمسة التكليفية األحكام من أي   لتعل ق يشترط أنه أي

 كفيي ال للفعل، تركه أو بالفعل، المكلف إتيان مجرد إن حيث له، ومريد قاصد وهو عنه صدر

 ثاًل م والناسي والنائم المجنون عن يصدر فما به. التكليفي الحكم لتعل ق محاًل  لجعله وحده

 وال الكراهة وال التحريم وال الندب وال الوجوب حكم بها يتعلق ال التروك، أو األفعال من

 دمانع منهم القصد انعدم فلما تروك، أو أفعال من به يقومون لما قاصدين غير ألنهم اإلباحة 

  أقسامه. بجميع التكليفي الحكم معه

 ًعامان أو له شرًطا أو آلخر سبًبا شيء بجعل المتعلق اهلل خطاب هو الذي الوضعي الحكم أما

 مسألتين يف إال وأحكامه آثاره عليه تترتب حتى إرادته وال المكلف قصد فيه يشترط ال فإنه منه،

 األمالك انتقال أسباب والثانية: والجنايات، العقوبات أسباب األولى: القصد: فيها اشترط

 .يوالوضع التكليفي الحكم بين التفريق أثناء ذلك على تكلمنا وقد
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ــــ .590 ــــَ ــــ ــــَُ ُ َوُ ــــع  ــــال  ــــحُ    َِ ِبــــ ُِ ِشــــــــَ ــــا  ال 
 

 ..............ا ِ  ـــــــَ اْلجـــــــ    ِ َوال ـــــــــــــــُ ـــــــ   
... 

 تة،الثاب والسنة القرآن نصوص خالل من يكون إنما الشارع مقصود على التعرف طريق أن أي

 أن ماك ،"السنة يف وتفصلت القرآن يف تأصلت" الشريعة مقاصد أن ذلك العلماء، وإجماع

 ملة، كل يف معتبرةال الخمس كالكليات عليها، العلماء بإجماع عرفت قد المقاصد من كثيًرا

 لىع الشرعية النصوص دلت كما الملل، سائر عليها والمحافظة اعتبارها يف تختلف فلم

 وكذلك واألمن، والكرامة الحرية يف اإلنسان كحق المعتبرة، الشرعية المقاصد من غيرها

 السنةو الكتاب نصوص تواترت مما وغيرها الحرج، ورفع والشورى الشريعة يف العدل مقصد

  عليه. األمة علماء وإجماع

 من مجموعة ويليها الشرع، مقاصد عن الكشف مسالك باب يف العمدة هي القاعدة وهذه

 ارعالش قصد على تدل األحكام علل" كقاعدة: المسالك، لبقية لمبينةوا المتفرعة القواعد

 بصاح قصد معرفة إلى توصلي باالستنباط" وقاعدة: ،"اتبعت وجدت فحيثما فيها،

 سيأتي. كما "والنهي... واألمر" ،"الشريعة

  مهمين: أمرين على التنبيه ينبغي أنه على

 وأحاديث آيات يف محصورة ليست والسنة الكتاب خالل من الشرع مقاصد معرفة إن األول:

 ،بمقاصدها وتفهم تدرس أن ويجب ها،مقاصد لها واألحاديث اآليات كل بل  األحكام

 يف األمثال وضرب مقاصدها، لها والنبوية القرآنية واألدعية مقاصده، له القرآين فالقصص

  مقاصدها. التشريعية واألحاديث لآليات كما مقاصده، له والسنة القرآن

 رتبم وبعبها والسنة، القرآن يف شرعي مقصد من أكثر األحكام لبعض ورد قد أنه والثاين:

 ومنها تبعي، أو أصلي هو ما ومنها تحسيني، أو حاجي أو ضروري هو ما ومنها بعض، على

  أمور: إلى يحتاج وهذا النبوية، السنة قيدته مطلق هو ما
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  الوجوه. أفبل على تحقيقه أجل من الواحد  الحكم مقاصد جمع-أ

 يف الخوارج ضل فقد البالل، إلى يؤدي إهمالها ألن ورتبها  المقاصد بدرجات المعرفة-ب

 ىإل بعبها فبموا الحق إلى السنة أهل اهلل وهدى الوعد، آيات يف والمرجئة الوعيد، آيات

 .بعض
 دبمقاص دراية على يكن ولم القرآن يف نظر فمن القرآن، مقاصد إلى السنة مقاصد ضم-ت

 مقاصد أهمل أنه وذلك  الباب هذا من فهمه يف الخلل له حصل وسنة كتاًبا كاملة الشرع

  القرآن. يف ليست ومقاصد ألحكام ومنشئة مستقلة أو ومفسرة مبينة أخرى نصوص  

590.................................. 
 

 ......................  َِ ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِِ ـ ـ ـ ـ ـ  َوال 
َر   .591  ــــِ .. ُِ ِ ا   ـــــ ـــــ ـــــ ـ ــــه  ـــــ ـ ــــ   ـــــ  .......َوالـ

 
 

 ........................................ 

 الشارع، مقصود منها يعرف التي الطرق أهم من واحد عن المقاصدية القاعدة هذه تفصح

 إذاف مقصوده، إلى وترشد الشارع مراد تبين الشرع، نصوص يف الواردة والنواهي األوامر وهي

 نع االمتناع الشارع فمقصود النهي صدر وإذا به، المأمور إيقاع الشارع فمقصود األمر صدر

 .عنه المنهي

 ونهي روأم أصلي، أو ابتدائي ونهي أمر إلى: والتبعية األصالة حيث من والنهي األمر وينقسم

  تبعي:

 قولهك األول(، بالقصد )المقصود عليه ويطلق ابتداًء، به الشارع أمر ما االبتدائي: فاألمر

 مقصودان الزكاة وإيتاء الصالة، فإقامة .[43]البقرة: (ں ڱ ڱ ڱ) تعالى:

  به. المأمور إيقاع الشارع قصد على دل االبتدائي األمر فمجرد األول، بالقصد

 بالقصد ديقص ولم األول، لألمر وتأكيًدا تبًعا به جيء أو غيره، إلى وسيلة كان ما التبعي: واألمر

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: كقوله الثاين، بالقصد قصد وإنما األول،

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ



 

 631 

 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 فاألمر .[6]المائدة: (ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 هوف الطاهر الصعيد أو الماء استعمال أما ولغيره، لذاته األول بالقصد مقصود هنا بالوضوء

  التيمم. وأ الوضوء وهو األول بالقصد المقصود إلى تؤدي وسيلة ألنه الثاين  بالقصد مقصود

 ى:تعال كقوله األول، بالقصد المقصود وهو ابتداء، عنه الشارع نهى ما االبتدائي: والنهي

 لذاته مقصود الزنا عن فالنهي .[32]اإلسراء: (گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ)

  ابتداء. عنه الشارع نهى وقد األول، بالقصد

 صديق ولم األول، للنهي وتأكيًدا تبًعا به جيء أو غيره، إلى وسيلة كان ما التبعي: والنهي

 ال أال» الحديث: يف الوارد الخلوة عن كالنهي الثاين، بالقصد قصد وإنما األول، بالقصد

 ليس الخلوة عن فالنهي [.]صحيح: حم، ت «.ثالثهما الشيطان فإن بامرأة  رجل نَّ يخلوَ 

 قيدها ولهذا األجنبيين  والمرأة الرجل بين يحل ال ما إلى إفبائها خشية وإنما لذاته، مقصوًدا

، الحاجة عند  «.محرم ذو ومعها إال بامرأة رجل يخلون ال» الحديث: يف ورد كما باْلَمْحرم 

 لوقوعا إلى المفبية الوسائل عن النهي باب من الثاين، بالقصد عنها منهي الخلوة فهذه .]ق[

. بشرط الحاجة عند وأبيحت الحرام، يف   اْلَمْحرم 

  :ضمني ونهي وأمر صريح، ونهي أمر إلى: الصيغة باعتبار والنهي األمر ينقسم كما

 ۈ ۈ ۆ) تعالى: قوله مثل األمر، فعل صيغ من بصيغة كان ما الصريح: فاألمر

 الصالة، على المحافظة يف الواردة األوامرف .[72]األنعام: (ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

  يها.عل والمحافظة الصالة على دوامال الشارع قصد على دلت األوامر بهذه المحتفة والقرائن

 ڳ گ گ) تعالى: قوله مثل معناها، يف ما أو تفعل( )ال بصيغة كان ما الصريح: والنهي

 (ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ) تعالى: وقوله .[33]اإلسراء: ( ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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 والنهي الصريح، واألمر .[278]البقرة: (ے ھ ھ ھ ھ)تعالى: وقوله .[34]اإلسراء:

  .ونواه   أوامرَ  من فيهما ورد ما امتثال إلى الشارع قصد بظاهره يفيد كالهما الصريح،

 والمحرم. الواجب صيغ يف فيهما فصلنا فقد منهما البمني وأما

ـــــــــ د  ....... .591 ـ  ِ ــــ ـ ُِ ــــ  َو ـــــ ـــــ ـــــ  َوِرَضـ
 
 

 .................................... 
 

 لىع الحث ويقصد يريدهما أنه ييعن فهذا صفة، أو فعل   عن رضاه نع أفصح إذا لشرعا أن أي

 همااجتناب على الحث يقصد أنه فمعناه صفة، أو فعل على سخطه عن أبان وإذا تحصيلهما.

 ائدهوفو الفعل تحصيل إلى القصد يتبمن الشارع من الصادر فالرضا منهما. والتخلص

 وعن نهع الناس وإبعاد الفعل من التنفير إلى القصد يتبمن منه الصادر والسخ  وفبائله،

 وأضراره. مفاسده

 ـَمْرضيينال إلى الفعل ونسبة   ،والبعد والقرب   ،واللعنة والرحمة   والبغض المحبة بذلك ويلحق

 أهلو والمنافقين الشياطين مثل   المرضيين غير إلى أو الجنة، وأهل والمالئكة األنبياء مثل

 مثل   فالعر يف بمحمود والتشبيه   ،الفعل على المرتب الجزاء وبيان   ،والمنع والطلب   النار،

 مع ،عنه اجتناب ه أو بفعله-- النبي واهتمام   ،الكلب قيئ مثل   العرف يف بمذموم أو ،المسك

 .دواعيه حبور

 ال أو ،اشيئً  حبي تعالى اهلل بأن التعبير ،ومبتغاه الشارع قصد على الداللة يف الصيغ أبلغ ومن 

 يمقته... أو يكرهه أو ،اشيئً  يبغض أو ،يحبه

 ذلك: أمثلة ومن

يحب المحسنين، والصابرين، ويحب التوابين والمتطهرين، والمتقين، صرح اهلل يف كتابه بأنه -1

ال يحب المعتدين والمفسدين والكافرين ه والمتوكلين، والمقسطين، والمجاهدين. وأن

والظالمين والمسرفين والمستكبرين والفرحين وال يحب المختال والفخور واألثيم والخوان 

 جهر بالسوء من القول إال من ظلم.وال يحب ال
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 وَيسخ  اثالثً  لكم يرضى اهلل إن» :قال-- اهلل رسول أن-عنه اهلل رضي-هريرة أبى حديث-2

 وأن ،اميعً ج اهلل بحبل تعتصموا وأن ،اشيئً  به تشركوا وال تعبدوه أن لكم يرضى :اثالثً  لكم

 لفظ] «السؤال وكثرة ،المال وإضاعة ،وقال قيل لكم ويسخ  أمركم. اهلل واله من تناصحوا

 «.لكم وَيسخ » بدل «لكم ويكره» مسلم: رواية ويف [.أحمد

 يوم المؤمن ميزان يف وضع ما أثقل إن» قال:-- النبي عن-عنه اهلل رضي-الدرداء أبي عن -3

 .[صحيح: حب] «البذيء الفاحش يبغض اهلل وإن حسن، خلق القيامة

 «الخصم األلد اهلل إلى الرجال ض  َأبغَ » قال:-- اهلل رسول أن-عنها اهلل رضي-عائشة عن-4

  .]ق[

591.............................. 
 

 ...................... َوبـــــــــــــِ ـــــــــــــيد  
 

 مقصود لىإ ويرشد يبين ،القياس يف ذكرناه الذي بالتفصيل الشرعي الحكم علة تعيين أن أي

 تعين ا،منه الشارع مقصود عن الكاشفة الحكم علة تعينت فحيثما الحكم، تشريع من الشارع

 العلة. تلك تقتبيه ما مراعاة علينا

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) تعالى: قوله واحد بمثال ونكتفي

 للقتال العدة بإعداد األمر الشارع علل فقد .[60]األنفال: (ې ې ۉ ۉ ۅ

 والمال، والعرض الدين على الحفاظ أجل من والمسلمين  اإلسالم أعداء وتخويف بإرهاب

 ممقاتلته عن عدلوا للنفير، وتأهبهم للجهاد، المسلمين استعداد بلغهم ما متى فاألعداء

 ومقدساتهم. حرماتهم على واالعتداء منهم، النيل ومحاولة

 الكامتف القوة، بتجهيز إال ذلك يكون وال ،اإلسالم ألعداء مرهبين نكون أن الشارع مقصد :اإذً 

 شرعي. مقصد القوة المسلمين

 إلعجاز ا يف داخاًل  يكون وقد اليقين فيزداد ذلك بعد وتتجلى الوحي، زمن العلة تعرف ال وقد

 الذين القوم على يدخلوا أن--النبي نهى ثمود ديار على الجيش مرّ  المّ  تبوك غزوة يف فمثاًل 
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 وهو هبردائ وتقنع «عليهم تدخلوا فال أصابهم، ما مثل يصيبكم أن أخشى إين» :قالو عذبوا

 أصاب ام الجيش يصيب أن خشيته هنا فالعلة [.البخاري يف وأصله أحمد، لفظ] .الرحل على

 جودو اكتشف العلم تطور فلما زمنهم، يف معقولة غير العلة تبدو فربما  الهالك من ثمود

 صبحأ وربما غيره، إلى تسري وربما منها، اقترب ممن تنتقل األماكن هذه مثل يف فيروسات

 عن والبعد الكمامات، وضع من األطباء به يوصي ما وهو .-- تقنع ولهذا  اعالميً  وباءً 

 الموبوءة. األمكنة

 إسرائيل، بني من طائفة على أرسل عذاب أو رجز، بقية» الطاعون: عن --قوله هذا ومثل

 «.ليهاع تهبطوا فال بها ولستم بأرض وقع وإذا منها، تخرجوا فال بها وأنتم بأرض وقع فإذا

 عليه[. متفق وأصله الترمذي ]لفظ

591........................... 
 

ـــــِ  ..........  ـــــ  َو  ـــــ  َ ىــــــــــــــَ  ُ و  ِ ال ـــــ   اَوال
 

 ا،إنزاله من الشارع مقصود له تبين األحاديث وورود اآلي نزول ألسباب المجتهد معرفة أي

 .الترك أو الفعل على المترتبة المفسدة أو والمصلحة

 من رجل   حمل حين -عنه اهلل رضي- األنصاري أيوب أبي قول واحد: بمثال ونكتفي

 اهلل حانسب فقالوا: الناس فصاح مقباًل، خرج ثم فيهم، دخل حتى الروم صف على المسلمين

 إنكم ناسال أيها» :فقال ، اهلل رسول صاحب األنصاري أيوب أبو فقام التهلكة، إلى بيديه ألقى

 اهلل عزأ لما إنا األنصار، معشر فينا اآلية هذه أنزلت وإنما التأويل، غير على اآلية هذه تتأولون

 أنا لوف ضاعت، قد أموالنا إن اهلل: رسول من سًرا لبعض بعبنا قلنا ناصروه وكثر دينه تعالى

 ڻ) :قالف به، هممنا ما علينا يرد كتابه يف تعالى اهلل فأنزل منها، ضاع ما وأصلحنا فيها أقمنا

 األموال يف نقيم أن أردنا التي اإلقامة يف .[195]البقرة: ( ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 [.]صحيح: د، ت .«بالغزو فأمرنا فنصلحها،

 النزول. أسباب يف به يقبى ما )والقبا(:
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ْد، .592 َُ لــــــ   ...................... َو ــــــِ
 

 ...................................... 
 

 مصالح لجلب امهيً  بمقتباها يكون والتي اإلنسان يف اهلل أودعها التي الطبيعة :بالفطرة والمراد

 ات،والرعون والشوائب، العيوب، من السالمة العقلية الفطرة وهي عنها، المفاسد ودرء نفسه،

ف   يف المعتبرة فالفطرة الباطلة، والتعاليم السيئة، والعوائد  لشريعةا مقاصد على التَّعر 

 الفطرة يعارض ما بمقتباها نستبعد للفطرة صفة   فالسالمة السليمة. الفطرة هي ومصالحها

 مدينة نهاع تخلو ال التي المختلفة، والشعوب األمم بين المشتركة األمورف  يغيرها أو السليمة

 آدم لدن من الفاضلة واألخالق المعتدلة األمزجة أهل األمم من أمة وال المعمورة، مدنال من

َسلَّمة أصولهاو إال القيامة، يوم إلى السالم عليه  لم بقة،ط بعد وطبقة قرن، بعد قرًنا الكل عند م 

 لىع اتفاقهم :مثاًل  باتفاقهم منكرة أموًرا ويرونها نكير، أشد عصاها من على ينكرون يزالوا

 األرض، يف الدفن بعبهم فاختار ،طرقال يف اختلفوا ثم سوآتهم، وستر الموتى نتن إزالة

 وسرؤ على السفاح عن وتمييزه النكاح أمر تشهير على واتفقوا بالنار. الحرق وبعبهم

 بعبهمو والوليمة، والقبول واإليجاب الشهود بعبهم فاختار ،طرقال يف اختلفوا ثم األشهاد،

 الزناة رزج على واتفقوا الكبيرة. الوالئم يف إال تلبس ال فاخرة ثياب ولبس والغناء الدف

 بسوالح األليم البرب وبعبهم اليد، وقطع الرجم بعبهم فاختار اختلفوا ثم والسراق،

 فطرةال بل شيء  غير من ذلك على اتفقوا أنهم يظن أن ينبغي وال المنهكة. والغرامات الوجيع

 تتوتش بلدانهم وتباعد أمزجتهم اختالف مع عليها يتفقوا لم الناس بأن حاكمة السليمة

 .النفوس يف أصلةمت فطرية لمناسبة إال وأديانهم مذاهبهم

ــــــانُ َواِ ر  .. ....... .592 ــــــِ َ ـ ُُ يُ  ـ ــــــ ــــــِعـ ـ  ش 
 

ــــ  ــــَ ـ ــــُ  ِبـ ــــ حِ ـ ـ ــــ   ــــلَ   د َ ـ ــــحُ  ث ـ ـــــ ـ ــــع  ـــــ ــــشَ  َبـ ـ ُُ ُيش  ــــ  ـ
 

ل ية على تنبيههم أولها مقاصد، له عباده على اهلل من االمتنان أن أي  متنا لما والمشروعية الح 

 فذلك ء،بشي االمتنان وقع فإذا ونافع. وحالل طيب هو بما إال يمتن ال تعالى فاهلل عليهم. به
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له على دليل  صيغ يف عنه تكلمنا وقد عليها نشكره ثم به. االستمتاع ومشروعية وط يبه ح 

 اإلباحة.

 ة،آي وعشرين وثمان مائة من تتكون فهي النحل، سورة الباب هذا يف القرآن سور أجمع منو

 .االمتنان( )سورة العلماء بعض سماها حتى بها، واالمتنان اهلل نعم تصوير يف معظمها

ــــاَب    .593 ــــانُ  َهـ ــــَ ـ ـ ِ    ال عَ  ال ِس ــــَُ ــــ َ  ـ َجـ ــــُ   اَ ـ
 
 

 ..................................... 
 

  :ذلك على الدالة اآليات بعض بذكر نكتفي

 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ) اهلل: قال-1

  .[]الشعراء ( ۀ ۀ ڻڻ

  .[37]الرعد: ( ژ ڈ ڈ ڎ) وقال:-2

  .[7]الشورى: (ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک) وقال:-3

َمر: (ى ى ې ې ې ې ۉ) وقال: -4  .[28]الز 

 السنة همف يف ويرجع تعسف، وال تكلف غير من العربية اللغة لقواعد طبًقا القرآن يفهم لهذاو

 الثقات. الحديث رجال إلى المطهرة
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593................................ 
 

ـــــــــــــ ِ   رِ  ِبُ َةـ ـــــــــــــ   ُهـ ـــــــــــــ   ُ ـ  َ َ   ُ ُبَ ا ــــَ  ال 
 
 

 ،األحكامو المعاين من تبمن قد وخاصتهم، عامتهم الناس، لجميع المنزل الشرع أن أي 

 فيجب ،امعً  وخاصتهم عامتهم عند واإلدراك للفهم قاباًل  يكون ما عليها الدالة العبارات ومن

ر ي فَهم أن  مهورهمج لدى والتطبيق للفهم وقاباًل  اسائًد  يكون ما وفق ومعانيه ألفاظه وتفسَّ

 ارئةالط االصطالحات على وال المتكلفة، الغريبة المعاين على منه شيء يحمل وأال وعامتهم،

ْعن تة، المحرجة التكاليف على وال الفئات، ببعض الخاصة أو  وال فهمه يستقيم ال مما الم 

 الناس. من للقليل إال به العمل

 صوصن فهم يف تقع التي والمبالغات والمنزلقات اآلفات من كثير من تخلصنا القاعدة وهذه

 ما إسقاط أو مقاصدها، من ليس ما تحميلها إلى بهم يؤدي مما ،اوتفسيره وأحكامه الشرع

  منها. مقاصدها من هو

  اآلفات: هذه منو

 العمَل  وال هافهمَ  ي طيق ال وجوه على ومقتبياتها، الدين أحكام تصوير يف والتعمق التكلف آفة-1

 والسهولة اليسر على قائم الدين أن مع خاصتهم، من كثير حتى بل الناس، جمهور   بها

 غيرَ و الدين عن اخارًج  يعتبر وشذوذ، وتعمق ومغاالة وتعقيد تعسير فيه ما فكل والوضوح.

 عليه. وأقحم إليه ن سب ولو له، مقصود

 نم طوائف فيها غاص التي والمصطلحات والمعاين المباحث من كثير على ينطبق وهذا

 هروالجو واأللوان، واألكوان واألعراض، الجواهر مثل: والمتفلسفة، والصوفية المتكلمين

 والن سب والجهات، واالنحياز والماهية، والوجود والسكون، والحركة واألحوال، الفرد

الَفين، والَغيَرْين   واإلضافات،  َعَرضوال واالختالف، والتماثل والنقيبين، والبدين والخ 

 والكشف والمقام والحال والسلوك اإلرادة ومثل: والمكان... الزمان هو وما زمانين، يبقى هل

  واألوتاد... واألقطاب والالمع والقادح والواقع والخاطر والوارد والفتح
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 يكاد ال الواضحة، الشرعية األلفاظ لبعض معقدة وحدود تعريفات استحداث ذلك ومن-2

 شروح إلى تحتاج التي هي وحدودهم تعريفاتهم تصبح بحيث العناء، بأشد إال أحد يفهمها

 بيع:ال ألقسام تعريفه يف التونسي الورغمي عرفة ابن قول ذلك مثال ألغازها. وحل لفهمها

 تبتر وعدم ه،وبت   هد  عقْ  حين العين غير عوضه ورؤية للعين، عوضه تأجيل عارض حصول"

 وغائب، حاضر ونقد المؤجل، لعدده منهما واحد كل ومقابل وصحته، سابق ثمن على ثمنه

 من غيره من وأعم لمقابله مباين منهما كل وفساد، وصحة وغيرها، ومرابحة وخيار، وبت

 .)1("وجه
 عبهاب ظلمات التعريفات هذه مثل أن والحاصل" الشوكاين: قال "التعريفات" هذه مثل وعن

 وتعسير عليهم التبييق بمجرد إال تأتي ال فإنها َسعة  عنها لعباده اهلل جعل وقد بعض، فوق

 (2) ."كنهارها ليلها التي الواضحة الشريعة

-القرآن على الدعوى يف-تجاوزوا الناس من كثيًرا أن" وهو الشاطبي، ذكره ما ذلك ومن-3

 تعاليم،وال الطبيعيات، علوم من المتأخرين، أو للمتقدمين ي ذكر علم كلَّ  إليه فأضافوا ،الحدَّ 

 مع ،" وأشباهها... الفنون هذه من الناظرون فيه َنظر ما وجميع   الحروف، وعلم والمنطق،

  [.2/128 ]الموافقات ."زعموا مما لشيء تقرير   فيه ي قَصد لم القرآن أن"

 عضبب خاصة اصطالحات تقتبيه ما على وحمل ها الشرع أللفاظ فهم   من اأحيانً  يقع ما ومنها-4

العلوم وبعض   الطوائف
(3)

 لشرعا تقصيد إلى ذلك فيؤدي التنزيل، زمن بعد إال تظهر لم وربما ،

 يقصده. لم ما

                                 
-هـ 1423نشر دار عالم الكتب -تحقيق زكريا عميرات - 6/10( عن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ألبي عبد اهلل الحطاب 1)

 م. 2003

 الطبعة األولى.-دار ابن حزم -1/783/784( السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار 2)

ز ثالثة أقسام )ربوبية وألوهية وأسماء وصفات( تبًعا البن تيمية وتلميذه ابن أبي الع( ومن هذا إلزام بعض المتأخرين بتقسيم التوحيد إلى 3)

الحنفي ولزم فيما بعد  عند هؤالء تبديع وتبليل وتفسيق وربما وصل إلى التكفير وإخراج من السنة لمن لم يقر بفرع من فروع هذا 
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كالتوسل بجاه النبي صلى اهلل عليه وسلم. واعتبر هؤالء أن هذا  التقسيم كما هو الحاصل يف الصفات أو مسائل خالفية يف العبادة

س بطريقتهم، ومن لم َيْعلم هذه التقسيمات  س وي َدر  التقسيم شرع  وال بد من تعلمه وتعليمه وحصروا مصطلح أهل السنة على من َيْدر 

الصطالحات وضعها أصحابها تقريًبا للفهوم  ألن فقد ضل، أو بال عقيدة...، وهذا ال يخفى عليك أنه انحراف وتمزيق لألمة تبًعا 

االصطالحات اختراع ناتج عن الحاجة، وال مشاحة يف االصطالح، لكن إذا أدى إلى مفسدة كما هو الحاصل من هذا التقسيم فيمنع. 

عال. وحيد األفوبالمقابل تقسيمات األشاعرة الذين قسموا التوحيد إلى ثالثة أقسام أيًبا توحيد الذات وتوحيد الصفات وت

وتقسيمات معقدة عند المتكلمين منهم للصفات، أو تقسيم ابن تيمية للتوحيد يف موضع آخر إلى قسمين: توحيد المعرفة واإلثبات 

الذي يتبمن الربوبية واألسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب الذي يتبمن األلوهية. مع أن استخدام القرآن للربوبية واأللوهية 

نهما متالزمان يقوم أحدهما مقام اآلخر. ومن ذلك مصطلح )آل البيت( الذي لم يرد لغة وال شرًعا، وتسبب يف بدع وغلو جاء على أ

 وانحرافات وعصبيات وحروب طاحنة فتتت األمة، باسم استرداد حقوق آل البيت وأن الحكم والسيادة والشرف لهم.

ع  أصحابه أنه شرع وتوقيفي، وما لم تترتب عليه مفسدة، فال مشاحة وال إشكال يف أي تقسيم وال اصطالح ما د  ام أنه ناتج عن الحاجة، ولم َيدَّ

 أو احتكار للحق وإال فيمنع. 
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ـــُ     .594 ـ  ِ ـــَلــــ   َوا ـــِ ـ ـــ َ  ـ ـــحع اِ  َرـ ـــ      ـ ِبـ ـــُ  ــــ  َ ـ
 

 ..................................... 
 

 النظر فبلب الشرعية، أدلتها من والخفية العميقة المعاين استخراج االصطالح: يف االستنباط

  الفهم. وقوة والتدبر

 ابأسب من وهو ةالشرعي والمعاين األحكام من عليه ينص لم وما وغمض خفي لما واالستنباط

 ودوامها. وعمومها الشريعة سعة

 هي وإنما نصه،و بلفظه بها الشارع تصريح على متوقفة ليست وإثباتها الشرع مقاصد فمعرفة

 يف يلزم بما اومببوطً  امقيًد  االستنباط هذا يكون أن على واالستنباط، لالجتهاد مجال فيه مما

 اهلل. شاء إن االجتهاد باب يف مفصاًل  الكالم وسيأتي شرعي. واستنباط اجتهاد كل

ا َلنَا--النبي قال قال: عمر ابن عن الحديث يف ورد ما-1 نَ  َرَجعَ  َلمَّ : م  َينَّ  الَ » األَْحَزاب   ي َصل 

َرْيَظةَ  بني يف الإ العصر أحد  حّتى نصّلى ال بعبهم: فقال الطريق، يف العصر بعبهم فأدرك .«ق 

 منهم. اواحًد  يعنف فلم--للنبي فذكر ذلك. منا يرد لم نصلي بل بعبهم: وقال نأتيها،

 فاتنا وإن-- اهلل رسول أمرنا حيث إال نصلى ال آخرون: وقال» :مسلم رواية ويف .]ق[

 اإلسراع، إلى قصد--النبي أن فهموا الطريق يف والَّ َص  الذين فالصحابة .]ق[ .«الوقت

 من وأما األمر. ظاهر وخالفوا بالمقصد، تمسكوا وبهذا قريظة  بني يف الصالة عين إلى وليس

 قريظة، نيب يف الصالة على فأصروا ورسوله، اهلل إلى منه القصد ووكلوا األمر، بحرفية تمسكوا

 ين.واالجتهادَ  األمرين جواز على للفريقين-- النبي إقرار دل وقد الفريبة. وقت بعد ولو
 لمن فقال بالرطب، التمر اشتراء عن ي ْسَأل  --اهلل رسوَل  سمعت» قال: سعد حديث يف ورد-2

 من ويتبين [،صحيح: ع] «ذلك عن فنهى نعم، قالوا: ،«َيب َس؟ إذا الرطب   َأَينْق ص  » حوله:

 نتيجة اثلين،المتم بين والتفاضل النقصان هي اإليماء بمسلك الثابتة التحريم علة أن الحديث

 كوني بهذا وهو بالجفاف، ينقص باليابس المبيع الرطب ألن العوضين  أحد بمقدار الجهل

 الربا. مظنة
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594............................ 
. 

ــــ  َواِـــــــــــــ  ــــَ  ا  ــــِ  َُُأو  ــــَ ل ــــ  ـــــُ َ   ــــ     ــــِس ـــــ    ال ــــُ   ش
 

 التتبع. غة:ل االستقراء

 تلك يشمل أمر على بحكمها لنحكم جزئية أمور تصفح عن عبارة هو: االصطالح ويف

 الجزئيات.

 قسمين: إلى االستقراء ينقسمو

 مثل: ناليقي يفيد فهذا الكلي، جزئيات من جزئي كل يف الحكم يثبت أن هوو تام، استقراء

 ." يموت حيوان كل" قولنا:

 ال وهو منها، كثير أو جزئياته أكثر يف لثبوته الكلي يف الحكم يثبت أن هوو ناقص، استقراء

 هائموالب اإلنسان ألن المبغ  عند األسفل فكه يحرك حيوان كل قولنا: مثل الظن، إال يفيد

 مهحك يكون الجزئيات بعض يوجد إنه حيث مختل  ناقص استقراء فهذا كذلك. والسباع

 ندع األعلى فكه يحرك فإنه التمساح، وهو: الحكم يعمه فال وتتبع، استقرئ لما امخالفً 

 المبغ.

 .الكليات به وتثبت حجة، كالهما والناقص التام واالستقراء

 ذلك: أمثلة ومن

 يهف مفقود مثاًل  الدين يف الحرج رفع أن فرضنا إذا" :(الحرج رفع) مقصد عن الشاطبي قال-1

 فعر أصل يف متفقة الجهات مختلفة خاصة، متعددة نوازل من نستفيده فإنا عموم، صيغة

 طلب مشقة عند قاعًدا والصالة الماء، طلب مشقة عند شرع التيمم وجدنا إذا كما الحرج

 والنطق مطر،وال والمرض السفر يف الصالتين بين والجمع السفر، يف والفطر والقصر القيام،

 أعظم وه الذي التلف خوف عند وغيرها الميتة وإباحة والتأليم، القتل مشقة عند الكفر بكلمة

 ينوالخف الجبائر على والمسح القبلة استخراج لعسر كان جهة أي إلى والصالة المشقات،

 غبارك المفطرات من منه االحتراز يعسر عما الصيام يف والعفو البرر، ولرفع النزع لمشقة
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 إناف الحرج، لرفع الشارع قصد مجموعها من يحصل جدا كثيرة جزئيات إلى ونحوه، الطريق

 افقات]المو "لفظي عموم فكأنه باالستقراء، عماًل  كلها األبواب يف الحرج رفع بمطلق نحكم

3/299.] 
 وأقواله-- الرسول تصرفات لمقاصد الصحابة استقراء توضح التي األحاديث من ورد ما -2

 ق  طعاًما--اهلل رسول عاب ما" قال: هريرة أبى حديث يف ورد ما منها: وتقريراته، وأفعاله

 رسول خير ما" قالت: عائشة حديث وكذلك .]ق[ ."تركه كرهه وإن أكله اشيئً  اشتهى إذا كان

 اإثمً  كان فإن ،اإثمً  يكن لم ما أيسرهما اختار إال اآلخر من أيسر أحدهما أمرين بين-- اهلل

 ونئويستقر   يتتبعون كانوا الصحابة أن على النصوص فدلت ،]ق[ ."منه الناس أبعد كان

  غيرها. أو التيسير إلى قصده منها ويستنبطون ،--النبي أحوال

َِ  َوَواضـــــِ ُ  .595 َ ا ـــــ  َِ  حُ ُـــــِ َي    اىـــــ  َأي   ا  
 

ـــــ    ـــــ    .......................... ،اُر ـــــــــــــَ 
 

 األسباب أن القاعدة: وتقرر ونتيجة. أثر   من السبب عن يتولد ما المسبََّب، أنَّ  معنا مر 

 احتميً  اشيئً  وآثارها لمسبباتها استلزامها كان ولما الشارع، وضع من كانت لما وسببيتها،

 صح هنا ومن مسبَّباتها. تحصيل إلى قاصد المشروعة األسباب هذه واضعف ،اومعتادً  امعلومً 

 تعالى، اهلل شرعه شيء فكل ورائه. من يقصده ما على دلياًل  سبب ألي الشارع وضع نعتبر أن

 تكون ت(،)المسببا والنتائج اآلثار تلك فإن معلومة، وآثار نتائج يف اتلقائيً  يتسبب وهو

 أن إال ي لمح، لم أو ذلك إلى َأْلَمح وسواء يصرح، لم أو بذلك صرح سواء للشارع، مقصودة

  خالفه. على دليل يدل

 قصدي السبب اضعو أن على للداللة كاف   ،اغالبً  أو ادائمً  المطَّر دة   السببية، العالقة فوجود

مْ ) فقال: ،المؤمنين بين بالشورى تعالى اهلل أمر ذلك أمثلة ومن ،مسبباته أو مسببه ه   َوَأْمر 

وَرى مْ  ش  مْ  ) وقال: [8 :]الشورى (َبْينَه  ْره   . [59 :عمران ]آل (اأْلَْمر   ف ي َوَشاو 
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 بد ال ذلك معرفة أن مع الشورى، من المقصودة األغراض أو الغرض يذكر لم سبحانه ولكنه 

يمون كيف الناس يعرف لكي  منه  هنا يلوالسب لها... تطبيقهم َقـي موني   وكيف الشورى، يق 

 فهو السبب، لهذا امناسبً  امصلحيً  امسبَّبً  كان فما سبب، هي حيث من الشورى إلى النظر هو

 وتدرأ الصواب تجلب األمور تدبير يف الشورى وجدنا فإذا الشورى. مقاصد من مقصد

 وأحكامه، الشرع لنصوص اسديًد  افهمً  تحقق الشورى وجدنا وإذا لها. مقصد فهو الخطأ،

 من هوف العالقات وتلطيف النفوس تطييب يف اسببً  الشورى وجدنا وإذا لها. مقصد فهو

 ،والشقاق الفرقة ودرء الصف، وتوحيد ،الكلمة جمع عنه ينجم اسببً  وجدناها وإذا مقاصدها.

 .ونعمت وبها فكذلك،

595................................ 
 

ـــــحُ  ........   ُ  ُ ــــا َوال ــــَهـ ـ ــــ   ـــــــــحُ  ِ ـ ــــَ ـ ـــــ ـ  َأب 
 
 

 ه،وشريعت الدين فهم يف والعليا األولى المكانة لهم عنهم، اهلل رضي الكرام الصحابة أن أي

كمه وأحكامه  .نبيه وسنة اهلل كتاب بمعاين الناس أدرى وأنهم ،--النبي بعد وح 

 ،التنزيل وقت العرب بلغة معرفتهمو التنزيل، ومشاهدتهم--رسولال من المباشر همتلقيف

 بأحوال واألعرف الشارع، بمقاصد األعلم جعلهم ،وعاداتهم العرب بأحوال معرفتهمو

 .منهم العلماء بالصحابة والمقصود ،ومخارجه ومداخله اإلسالم

ـــــَ ــــــــــل ـــــ ِ  ِ  .596 ُ ِى  ُوُرو  ع   سِ َوال  ـــــ ال      ار 
 

 ..................................... 
 

 عفهوض قوته بحسب وذلك الشارع، مقاصد إلثبات يقبل ال وما لي قبَ  ما تحدد القاعدة هذه 

 اؤهاادع يقبل ال كما دليل، بدون ادعاؤها يمكن ال الشرع مقاصد أن ذلك واإلثبات  الداللة يف

  كان. دليل بأي

 ظني، ليلبد يثبت ما ومنها قطعي، بدليل إال يثبت ال ما منها الشرع مقاصد أن القاعدة: وتقرر 

 درجة تهثبو يف يصل لم قول، أو استنباط أو خبر فكل بدليل. غيره على ترجح ما به يرادو
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 حصحي فهو غيره، على اراجًح  ويجعله وصحته، ثبوته يفيد ما األدلة من له ولكن القطع،

 من ريباق أصبح حتى بقوة، ترجح ل ما ،"الظن غالب" يقال: وقد ا.ظنيً  يعتبر ولكنه ومقبول،

 أماو فيها. كالم وال عليها غبار ال بدهية مسألة الدين، يف قطعي هو بما العملو القطع. درجة

 يف مقبولة فهي المعتمدة، وأدلتها قواعدها على وقائمة راجحة، أنها بمعنى الظنية، األمور

 خالف فإذا منها. أقوى هو ما أو قطعي، هو ما مع تتناف لم ما العلماء، كافة عند الدين، فروع

 مقيد الغالب الظن إلى الرجوع جواز وكذلك أقوى. هو بما فالعمل منه، أقوى هو ما الظني  

 أن ماك ،الظن وترك إليه الرجوع فيجب اليقين على قدر حيث أما اليقين، على القدرة بعدم

 بني ام وبطل شرًعا، اعتباره زال فقد خطؤه بان الذي أما خطؤه، يتبين لم ما هو المعتبر الظن

 ." خطؤه البي ن بالظن عبرة ال " :أنه قعدوا ولهذا  الجملة يف عليه

 والقرائن والبراهين والحجج األدلة يف النظر على المبني الظن هو هنا المقصود والظن

 ومكابرة المنقوالت ومخالفة والشهوة الهوى على المبني الظن وأما ،األحوال واستقراء

  .إلغاؤه الوجوب بل اعتماده يجوز ال مذموم ظن فإنه المعقوالت

596.............................. 
 

ل      ِ ُوجُ  حَ ِب ـــــ   َو ــــــــــَ   ـــــُ ُ   َ ىــــــــــِ    ُ ا    
 

 فيدي البيان مقام يف االقتصار" قاعدة: ذكر عند الحصر مفهوم يف النقطة هذه عن تكلمنا قد

 زادَ ي   ال أن الشارع قصَد  أنَّ و المقاصد معرفة مسالك من مسلك هذا أن هنا والجديد ."الحصر

ب المعنى كان لما ألنه ينقص  وال فيه  عيشر لم ثم موجوًدا العملي الحكم عيشرتل الموج 

 قصده لما ومخالفة زائدة، بدعة هنالك كان ما على الزائد أنَّ  يف صريًحا ذلك كان الحكم 

 ومن ،منه النقصان وال عليه الزيادة ال هنالك، حدَّ  عندما الوقوف قصده من فهم إذ الشارع 

 أذن فمن والنوافل... المسنونات الصلوات من شيء يف وال للعيدين إقامةَ  وال أذانَ  ال أنه ذلك
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 شارعال وسكت النبوي العهد يف قائم المقتبي أن وذلك الشارع، قصد وخالف ابتدع فقد

 ينقص. وال فيه يزاد أال قصده على دلف ،عنه

حُ ا َمالَــ  االــح    َــ  اِل ُ ُــــــــــَ رَ  .597 اِــــــــــِ َ  ــَ  ل 
 
 

ــــــَ   ح  ــــــَ   اِرَع  اُــــــُ ــــــَ ــــــَ حُ بَ    ــــــِ ـــــــــــــــــــــــَ ائ  ـ
 

َق  التي والمفاسد المصالح عن الكشف طرق من آخر طريًقا القاعدة هذه تتناول  لقصدا بها َتَعلَّ

 دنيويةال المفاسد ودفع وأسبابها، الدنيوية المصالح جلب أن معلومو دفًعا. أو جلًبا الشرعي

 والمفاسد المصالح هذه إثبات فطرق أحكامها. يف الشريعة مقاصد جملة من هو وأسبابها،

  منها. تعطيله أو تحصيله الشارع يقصد لما إثبات هو إنما لها، المحققة وأسبابها

 المفاسد وكذلك الدنيوية، المصالح أن-واضح هو كما-يفيد للقاعدة اإلجمالي والمعنى 

  والعادات. التجارب خالل من أساًسا وتعرف تدرك الدنيوية،

 أما ة.الدنيوي والمفاسد بالمصالح تختص أواًل  أنها فهو القاعدة، هذه يف القول تفصيل وأما 

 الشرع. من إال تتأتى ال فمعرفتها األخروية والمفاسد المصالح

 دودهاح يبين ولم يفصلها، لم ولكنه الدنيوية، والمفاسد المصالح من كثيًرا قرر قد الشرعو

 بين وأ المفاسد، اتقاء وطرق المصالح تحصيل طرق وال أسبابها، وال مقاديرها وال ومراتبها،

ل هذا وكل معظمه. عن وسكت بعبه بعض ذلك من  ومن ،وتجاربهم الناس لقدرات مخوَّ

 يغيلون وموالر فارس أن بسبب الغيلة عن النهي وتركه القيافة وإقراره النخل، تأبير قصة ذلك

 هوفق ،اقديمً  المناط تحقيق مسمى تحت اكثيرً  المجال بهذا العلماء اهتم وقد يبرهم، وال

 .مفصاًل  عنه الحديث وسيأتي والمتأخرين، األقدمين عند رفالع وتحت ،احديثً  الواقع
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ــــــــــــــــــ ِ  ُوُج   ِ  ي  لُــ  .598 ِ   ا ِ هَــ اِ ج  اجــَ  اي  ــَ
 

ح    ـــــــــــا ـــِ ــــــــــــ ـــــــــــَ ـ رُ  اَرـ ـــــــــــ   ُ  َ ُحو   َ اَريِ  َيـ
 

 هفق أو الواقعة فقه أو الدليل فقه سواء-المجتهدون يمارسها التي االجتهاد وجوه كافة أي

 على ناءب االستنباط من التمكن وعلى كمالها، على الشريعة مقاصد فهم على تتوقف-التنزيل

 المقاصد فمعرفة لالجتهاد، احتيج وحيثما االجتهاد، كان فحيثما منها. فهموه ما

 ونهلك والزلل، للخلل عرضة االجتهاد يكون وبدونه منه، بد ال شرط واعتبارها واستحبارها

 لشروطه. مستكمل غير

 االجتهاد. وجوه دارت حيث المقاصد تدور أي :(دارت حيث تدور) وقوله:

ـــــ َأِ ل  ع  .599 ــــــ ـ ـــــ   ع َل   ـــــِ ـ ــــــ ـــــِ     َ   ـ ـــــَ ـ ـ ـــــة   َ ـ
 

ــــــــُ  ِ   ـ َُ ــــــــاِ  ـــــــــ ـــــــــ ُ   َب  ا َهـ ــــــــِ     ح  قَ  حد ِ َ   ُبـ
 

 مدةع أن معلومو .وإرادته المتكلم لقصد تابعة هي بل لذواتها، ليست األلفاظ دالالت أنَّ  أي

 سنةوال الكريم القرآن نصوص وهي الكالمية، القولية األدلة هي إنما وأساَسها، الشرعية األدلة

-أقوااًل  ليستو اكالمً  ليست األصل يف هي-والتقريرية الفعلية النبوية السنن وحتى النبوية.

 يتعين كفلذل قولية. ونصوص أقوال عن عبارة أصبحت الصحابة، بعَد  َمن إلى بالنسبة لكنها

 حينف ،القاعدة هذه يف اللفظية باألدلة المراد هو هذاو القولية. النصوص سائر تفهم كما فهمها

 ذلك يف لنا بد ال شرعية، أدلة باعتبارها ودالالتها، معانيها ومعرفة فهمها ونريد معها نتعامل

  ي ظن. قد كما اللغوية، ومعانيها ألفاظها عند الوقوف   يكفي وال المقاصد، من

 جهتان: هي هنا والمطلوبة المعنية والمقاصد

 متصلةال والقرائن وسياقه ومقامه موضوعه يقتبيه ما بحسب نفسه، النص مقاصد األولى: 

 وبحكمه. به
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 ريعةالش جملة إلى ينتمي فهو شرعي، نص أي أن باعتبار الشريعة، مقاصد جملة الثانية: 

  معها. امتجانًس  فيها امندمًج  يكون أن بد فال مقاصدها، وجملة  

 هي ستلي اغالبً  بها، والمعبَّرَ  المنطوقة األلفاظ أن المعلوم فمن نفسه، النص صعيد على فأما

 من جملة على والمخاَطب المتكلم َيعتمد ما عادة بل ومقصوده، لمعناه الوحيد المحدد

 من الإ مراده يحصل وال المعنى يكتمل فال والمكملة. المساعدة التعبيرية واألشكال القرائن

 ةالمكمل والدالالت التعبيرات من ويالبسه به يحتف وما النص ألفاظ من أي ذلك، مجموع

  والخلل. للقصور عرضة ومقصوده النص فهم يكون المجموع هذا وبدون والموضحة.

  القاعدة: على اواحًد امثاًل ونضرب

 منهم ناس فاعتصم خثعم، إلى سرية بعث--اهلل رسول أن السنن أهل عند صح ما

 أنا» وقال: العقل، بنصف لهم فأمر ،--النبيَّ  ذلك فبلغ قال: القتل. فيهم فأسرع بالسجود،

َم؟ اهلل رسول يا قالوا .«المشركين أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء  تراءى ال» قال: لـ 

  «.ناراهما

 اليوم وإلى هم.من اقريبً  أو الكفار بالد يف المسلمين إلقامة المطلق التحريمب العلماء بعض فقال

 أمريكا،و كأوروبا الغرب، ببلدان المقيمين المسلمين يفتون والمفتين، الدعاة من اكثيرً  نجد

 ال الكفار بالد يف اإلقامة هذه وأن ية،اإلسالم بلدانهم إلى والعودة البلدان هذه مغادرة بوجوب

 هرأظ بين يقيم مسلم كل من بريء أنا» النبوي: اللفظ على منهم ااعتمادً  هذا وكل لهم. تحل

 المشركين، بجوار المسلمون يقيم ال أي ،«ناراهما تراءى ال» :--وقوله ،«المشركين

  المكاين. التقارب عن كناية وهي الطرفين، بين والنيران المنازل تتراءى بحيث

 صليت وما ومقصوده سياقه ضمن النبوي النهي هذا إلى فينظرون العلماء من المحققون وأما 

  أخرى... وأحكام نصوص من به

 خثعم قبيلة من الناس من جماعة أن وهو متنه  يف المذكور الحديث ورود سبب ذلك وأول

 مع حرب حالة يف ساعتها كانوا المسلمين أن مع المشركين، قومهم بين ومكثوا أسلموا،
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 ألنفسهم، حمايةً --اهلل برسول وااللتحاق بالهجرة مأمورين اجميعً  وكانوا المشركين،

 قد المشركين، قومهم بين المسلمين من المجموعة هذه مكوث إن ثم ... إلخوانهم ونصرةً 

  بهم. علمهم لعدم يشعرون، ال وهم المسلمون يقتلهم أن إلى أدى

 تىم المشركون يقتلهم ألن- وقت أي يف- عرضة كانوا فقد المسلمون، يقتلهم لم لو وحتى

 قونيب يسلمون، من بعض كان فقد اوأيًب  دينهم. عن ويردوهم يفتنوهم أو بإسالمهم، علموا

ْجاًل  فيبعون إسالمهم، يف بين بين  ومقصد .األيام.. عنه ستسفر لما اترقبً  هناك، ورجاًل  هنا ر 

 لشديدا والنهي بالهجرة األمر فجاء إسالمية، دولة لبناء المدينة يف المسلمين اجتماع الشارع

 .-- له أذن لمن إال المدينة يف بالمسلين االلتحاق عن التخلف عن

 قامةإ تكونف وتطبيقه النص فهم يختلف الحال، قرينة من المعقولة العلة هذه على وبناءً 

 حال،ال قرينة من المفهومة الحظر عّلة انتفت إذا مشروعة، إقامة إسالمية غير بالد يف المسلم

 لمينبالمس يلحق وال عرضه، وال دينه وال المسلم نفس على خطر   اإلقامة يف يكون ال بحيث

 غاياتل إسالمية غير ديار يف اإلقامة كانت إذا هذا ويتصور .اإلسالم دار يف إقامته بعدم ضرر

 البالد يف األمن هذا فات إذا والمال النفس على لألمن طلًبا أو عالجية، أو علمية أو دعوية

  ية.اإلسالم

ا  دينب لإلضرار مظنة   إسالمية غير ديار يف المسلم إقامة يف وصار الحظر، عّلة تحققت إذا أمَّ

 تفويت يهاف كان أو وذريته، أبنائه عقيدة يف تأثير أو وسلوكه، فكره أو ماله أو عرضه أو المسلم

 والخبرات بالكفاءات وإمدادها ،اإلسالم ديار نصرة واجب عن بالتقاعد المسلمين لمصالح

 لالرسو أراد التي الحظر عّلة لتحقق نظًرا الحالة، هذه يف محرمة تكون اإلقامة فإن العلمية،

 الحديث. من تفاديها الكريم
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ــــَ  .600 حُ َر  ــــَ  ا ـــــــــــــِ ي ــــ     طِ  ايِ اد  هَ  ا   لُ ُ   
 

ــــــــحد ِلــــــــــــــــ  ُِ  ُ ــــــــَعــــــــ  لُ  اِ ئد َرــــــــ َ  ــــــــَ ــــــــ  
 

 إلحاطةا يتطلب اقويمً  اتفسيرً  وتفسيرها اصحيًح  افهمً  الكريمة القرآنية اآليات فهم أن أي

 تفصيليةال المعاين تفهم بحيث الكريم للقرآن العامة والمقاصد الكلية للمعاين واالستيعاب

 آيات عليها تدور التي الجامعة المعاين تلك من وبصيرة هدى على الكريم الكتاب آليات

 التي ةالتفصيلي لمعانيه والموّجهة الحاكمة هي الكلية القرآن مقاصد فتكون المبين، الكتاب

 حدة. على قرآنية جملة كل إليها ترشد

 بهذا القانونية...و والبالغية والعقلية والتربوية والعددية العلمية التفاسير تبب  أن بد ال ولهذا

 واإليمان الماإلسك األساسية: الكلية قباياه عن بالقرآن التفاسير هذه تخرج ال بحيث الباب 

 .اوآخرً  ،أواًل  للناس هداية كتاب وكونه أرساها، التي العامة والمبادئ واإلحسان،
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ـــــ   601 ـ ُِ ـــــ    ـــــ    د  َ . ِ ـ ـــــَ ـ ُِ ـ ـــــ ُ  ُح ال   ـ َُ ِ  
 

ـــــــ     ـــــــُِ ِ َيـ ـ ـــــــَ اِ  َ اب  َ ـ ـــــــِ ت د ِل   ـ ـــــــَح اخ   ـ
ــــ602  ِ َ ارع ِ    ا ِسـ ــــ   . َلَما اب  ــــا د َ ـ ـــــ ــــِح    َ َ ـ  ـ

 
َلَ   َبَ    ال ُ ُـــــــــ  حِ   ـــــِ ُـــــــــــــَ    َ اِق ال   ِو ـــــَ

 
 نشأ يف عملية تدابير أو قولية توجيهات من--النبي عن صدر ما :النبوية بالتصرفات المراد

 جيبي السالم عليه كان فقد ومسائل. نوازل من عليهم اهلل رضوان صحابتهول له يعرض كان ما

 لحربا أو السلم ويقرر واالحتياجات، المصالح ويدبر واالستشكاالت، االستفتاءات على

 بين ويقبي والمستشيرين، المسترشدين يرشد وكان والغزوات، المعارك ويقود األعداء، مع

  إليه... اهلل أنزل لما والبيان التبليغ عن فباًل  المتخاصمين،

 إلى عنه صدورها يرجع ،--النبي يباشرها كان التي المتنوعة، والوظائف التصرفات وهذه 

 واحدة صفة عن كلها تصدر وال واحدة، طبيعة من ليست فهي صفاته. من صفة من أكثر

 شريعتال مصادر من الثاين المصدر يف تكلمنا وقد واحد. مقام يف تجري هي وال واحدة، ووظيفة

 إليه. رجعفا الكفاية فيه ما السنة وهي

ِ هَ  ِ     .603 ـــــــــ سِ ُ  َ ال  َ  ـــــــــا ِ اِ ج  يُ ش  يُ  ُِ َُ 
 

ــــح    ــــاِ ـ ــــَ ـ ــــ ،اَرـ يُ َ ـ ــــُ  ــــانِ ال سِ  ـ ــــ ُ  َ ـ ــــُ ـ ـ ــــ    َ ـ
 

 من عليها ينبني وما والمفاسد المصالح بتقدير المتعلق باالجتهاد تختص القاعدة هذه

 ."االستصالحي االجتهاد " العلماء بعض يسميه ما وهو وتصرفات. ترجيحات

 من ستقيوي فلكها يف يدور إنما ألنه  المقاصد معرفة إلى حاجة االجتهاد أنواع أكثر وهو

  العربية ةباللغ اعالمً  يكون أن فيه يشترط ال به القائم فإن ولذلك  أساسها على ىويبن معينها

 نزيلالت نطاق يف يجتهد وإنما منها، واالستنباط ودالالتها النصوص فهم يف يجتهد ال ألنه

 بهابجل الشرع جاء التي المصالح وهي والمسلمة، المعلومة والمقاصد للمعاين والتطبيق

 رةوالخب العلم على متوقف فاجتهاده وتعطيلها. بدرئها جاء التي والمفاسد وتحصيلها،

  ومراتبها... وأسبابها وأنواعها والمفاسد وبالمصالح الشرع، بمقاصد
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 ماإن والقباة، الوالة واجتهادات والمفتين، المجتهدين اجتهادات من اكبيرً  اقدرً  أن ومعلوم

 المصلحي. والتدبير المصلحي، والترجيح المصلحي، التقدير على ومبناه مداره

 وما لحةمص هو ما بتمييز والمفاسد: بالمصالح يتعلق اجتهاد كل يشمل المصلحي االجتهادف

 مرجوحة، مصلحة أو راجحة مصلحة هو وما مفسدة، ليس وما مفسدة هو وما مصلحة، ليس

 مصلحة هو وما ونوعها، المصلحة صنف هو وما مرجوحة، مفسدة أو راجحة مفسدة هو وما

 إلى تؤول مفسدة هو وما مفسدة، إلى تؤول مصلحة هو وما خاصة، مصلحة هو وما عامة

 كلفتها ومدى المفاسد، من والواقية للمصالح الجالبة والوسائل باألسباب يتعلق أو مصلحة،

  حالة. وكل مصلحة كل بحسب إفبائها، ودرجة وأفبليتها ا،فعهون

 نع تصدر لها حصرَ  ال وتدابير وفتاوى وأحكام اجتهادات   تنبني ونحوها األمور هذه فعلى

 من النوع هذا يف يلزمهم ال اجميعً  فهؤالء االختصاصات. مختلف يف األمور ووالة العلماء

 علمال أهل من وال الشرعية، النصوص بتفاصيل والعارفين الحفاظ من يكونوا أن االجتهاد

 أن-المصلحية وقراراتهم وتقديراتهم اجتهاداتهم يف-يلزمهم وإنما وعلومها، العربية باللغة

 جتهدون.ي فيه هم فيما المصلحية وأولوياتها الشريعة بمقاصد تامة ودراية بينة على يكونوا

ا َ  ِإن   .604 الِ رَ   ــــَ   يــــَ ا    َ بَ   ع ُــــــــــــَ  هــــَ
 

ـــــــــــــــــــُــُ ـــــ    ـ هـــــَ  ت َ خــِ  َوَ    ع  ــَ ـــــــــــــــــــ ــ  ـ  ا ــِ
 

 ما كل أن تفيد وهي ،" للشارع مقصود فهو األصلية المقاصد يخدم ما كل " أن معنا تقدم

 أو هعلي امنصوًص  يكن لم وإن للشارع، مقصود اأيًب  فهو ويحققها، الشرعية المقاصد يخدم

حا يكون ال الذي الشارع قصد على كان فيها فالتركيز بعينه. به امأمورً   اصوًص من وال به مصرَّ

 وخدمت ه ليةاألص للمقاصد تبعيته حيث من للشارع امقصودً  ونعتبره نستفيده ولكننا عليه،

  األصلية. دالمقاص على المنبنية التبعية، بالمقاصد تتعلق فالقاعدة وتقويتها. لتحقيقها

 النظرية آلثاربا تتعلقو والمصالح. للمقاصد التشريعية الحجية على فتنصب   ،هنا قاعدتنا أما

 وضعت إنما أنها هو للشريعة الجامع المقصد كون من سابقة قواعد يف تقرر لما والعملية



 

 652 

 

 .اأيًب  للشارع ومطلوب مقصود فهو األصلية مقاصدها يخدم ما كل وأن العباد، لمصالح

 ركسائ ،اشرعيً  ودلياًل  حجة تعتبر-الشرع وقصدها عناها كما- المصلحة فإن عليه، وبناء

 اتكلمن وقد ال، أو أصاًل  جعلها يف الخالف وإنما ذلك يف خالف وال الشرعية، واألدلة الحجج

 إليها. فيرجع المرسلة المصالح يف عنها

ـــــــش    ُ َضَ ا ِ  .605 ـــــــُ  ِ الـ ــــــــ ـــــــحُ  َهالَ  ـ ـ ـــــــَ  ِس  ُ ـ
 

 ................................... 
 

  إليها. أرشد أو الشرع عليها نص التي والمنهجية المرجعية القواعد الشرع: ضواب 

  للناس. المرسومة وحدوده معالمهف الشرع: مراسم وأما

 له ،اومً عم المصلحة برعاية والقول االستصالح، أو المرسلة، المصالح بحجية فالقول وعليه

 البواب  هذه عن تكلمنا وقد بها. إال يقبل وال يصح فال وضوابطه، وقواعده حدوده

 هناك. إليه فيرجع المرسلة للمصلحة

605.............................. 
 

ـُع َوَ ـــــَ ـــــ  ـــــ َ  ِإَلــــــــــ  ــــ ــــحُ  ــــــــــآ ِ ال  ِ ــــــ  ُ ـــــُ 
 
 

 من ملةج عليها وانبنت عنها تفرعت التي التشريعية الكلية األصول من القاعدة هذه تعتبر

 ارهاوآث األفعال نتائج إلى االلتفات ضرورة إلى المجتهد نظر توجه وهي واألصول، القواعد

  المشروعية. عدم أو بالمشروعية عليها الحكم قبل

 إلى ينظر أن المختلفة الوقائع يف ويفتي ويحكم يجتهد حين المجتهد على أن القاعدة: تقررو

 ،كاماًل  اورً تص المعروضة الواقعة يتصور حتى وذلك والبررية المصلحية وآثاره الفعل نتائج

 المحقق المناسب بالحكم ذلك بعد عليها ليحكم لحقيقتها، اموافقً  اصحيًح  اتكييفً  ويكيفها

 العباد. مصالح جلب يف الشارع لمقصود
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 ذلك: أمثلة ومن

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے) تعالى: قال-1

 عن وجل عز اهلل نهى حيث .[101]المائدة: (ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 مما عنها المسؤول الواقعة حكم كان إذا حكمه تعالى اهلل يبين لم حكم عن--النبي سؤال

 وأ بالسائل الحرج إلحاق إلى تفبي أن يمكن عنها اإلجابة وكانت إليه، ضرورة وال حاجة ال

 ىإل ذلك ألدى إليه ينتسب الذي غير هو أبوه كان فلو أبوه؟ هو من سأل الذي كالرجل غيره،

ه، به العار إلحاق  لوجبت نعم :--قال فلو عام؟ كل يف أيكون الحج عن سأل الذي أو وبأم 

 باألمة. حرج هذا يف ولكان

 قتلي كان أنه الناس يتحدث ال» بقوله: هذا وعّلل المنافقين قتل عن امتنع--اهلل رسول أن-2

 .]خ[ .«أصحابه

 نهم االتفاتً  المنافقين، قتل عن امتنع قد--الكريم الرسول أن الحديث: هذا يف الداللة وجه

 ،اوخارجيً  اداخليً  التشريع مقاصد مع تتصادم التي البررية نتائجه إلى والسالم الصالة عليه

 وحدة ينوتوه الداخلي لالنقسام الباب وفتح المسلم، الصف داخل الفتنة فبإثارة داخليًّا أما

 طريق عن المنورة المدينة خارج اإلسالم صورة فبتشويه خارجيًّا وأما المؤمنة، الجماعة

 األفراد بعض أصاب الذي المصير من وتخويفهم ،اإلسالم يف الدخول من الناس ترهيب

  ة.مؤمن ليست قلوبهم أن بحجة قتلال مصيرهم فكان (رالظاه )يف اإلسالم اعتنقوا الذين

ا .606 ُرو  َ     وَ و  ل  ل  َ  َر َ  َ   ا ِل ِ ُـــــــــــــَ ا  ا
 

 ...................................... 
 

 حالمصال من كثير كان ولما فتواه، يف المصلحة بمراعاة اجتهاده يف مطاَلب   المجتهد أن أي

 الشرعية حكاماأل يف بالغ أثر التغير لهذا كان ولما األحوال، وبتغير والمكان الزمان بتغير يتغير

 يهف تتوفر أن المجتهد على وجب ذلك لكل دارت، حيث المكلفين مصالح مع تدور التي

 قد الذي رالتغي   على يقف حتى الناس  بمصالح العميق والبصر والنافذة والبصيرة اليقظة
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ي َمي َز: الفتوى، يف تغي ر   محالة ال يتبعه والذي والمفاسد، المصالَح  يعتري
 لتغي ر  ا هذا هل ل 

  التعديل. ذلك يصل أن ينبغي حد أي وإلى وتعديله، الحكم مراجعة يستدعي

 وربما الشريعة، مقاصد ضاعت وإال للعلماء، منه مفر ال لكن صعب، مرتقى هذا أن شك وال

 اهلل. شاء إن النظم آخر يف لذلك بيان   مزيد   وسيأتي .رسومها حتى

606. ............................. 
 

َحثــــــُ   اَوَأيــــــ   الــــــِ ِ لــــــ  لــــــِ ــــــ    َأق ىــــــــــــــِ ــــــَ    
 

 راألمو ووالة القباة أن ومفادها: عبدالعزيز، بن عمر الراشد للخليفة الشهيرة العبارة هذه 

 لسلوكا على ويطرأ جد  ستي ما أمام األيدي مكتويف يقفوا أن لهم ينبغي ال المجتهدين وعمومَ 

 شرعي حكم فيها يرد ولم تتقدم لم إفسادية وأساليب ومظالم وانحرافات آفات من العام

 ومقاصدها وقواعدها الشريعة من يستنبطوا أن-واجبهم ومن - حقهم من بل منصوص،

 وضعب سواء واختالالت، آفات من يغزوها ما وكبح الناس تصرفات لبب  المناسبة األحكام

 ،اًد جدي مختاًل  اسلوكً  الناس )أحدث( فكلما وهكذا إضافية... عقوبات أو شروط أو تقييدات

  له. مناسب جديد حكم فيه لهم )حدَث(

  البارة. السيئة الجديدة بالتصرفات تختص فالقاعدة هذا، وعلى 

 فإحداث .القاعدة لهذه التطبيقية األبواب أوسع من التعزيرية العقوبات باب يعتبر وعليه:

 ماًل ع يعتبر هذا كل منها... به معمول هو ما تشديد أو استبدالها، أو جديدة، تعزيرية عقوبات

 أو غييرهات أو استحداثها يمكن التي التعزيرية العقوبة أن بمعنى لها، اوتطبيقً  القاعدة بهذه

 لعام.وا الخاص والبرر الفساد من أي الفجور، من الجناة َأحدثه لما اتبعً  تأتي فيها، الزيادة

ــ    َ  .607 ـــ ــ     ُ َ ـ ـــ ــالـ ـــ ــاِ ـ ُِ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ   ِبـ ــاِلـــ   الـ ــَةـ  ـ
 

ْع عـــــَ    رَ   ا ِ     ِ ــــــــــــــــــ َلـــــــــــــــــــــــَماكَ  َح  اْلِ    ـــــَ
 

 منه  ةالشرعي التكاليف واستنباط الشارع كالم فهم يف الوس  المنهج عن القاعدة   هذه تعب ر 

 ويةاللغ ومدلوالتها األلفاظ مراعاة بين الجامع والتوازن، الوسطية على المبني المنهج ذلك
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ط   فال تشريعه، من ويتغياها الشارع يقصدها التي والمصالح المعاين واعتبار  على حدهماأ َيْفر 

  صاحبه.

 دحدو عند الوقوف يتجنب أن اعمومً  الشرع كالم يف والناظر المجتهد على أن القاعدة: ومفاد

 ةالمصلحي غاياتها يف النظر ليعم أن اأيًب  عليه وإنما فق ، اللغوية ومدلوالتها األلفاظ

 أن تهدالمج على أن كما التشريع. أسرار وإدراك التكاليف مقاصد فهم يف والتدقيق ومعانيها

 رعيةالش النصوص مدلوالت وتجاوزَ  ،والمصالح المعاين على ماداالعت يف اإلسراف يتجنب

  اللغوية. ومعانيها

 :اعً م األمران راعىي   أن يقتبي الشرعية النصوص فهم يف الصحيح المنهج فإن هذا، وعلى

 مسالكهاب تفهم التي الشرعية والمصالح والمقاصد النصوص، من تفهم التي اللغوية المعاين

 لحساب األمرين أحد يهمل أو البتة، اآلخر على األمرين أحد يطغى أن يصح وال المعتبرة،

 اآلخر.

 ذلك: أمثلة ومن

 قد عيالشر النص أن باعتبار النقدية األوراق يف ربا وال زكاة ال أنه المعاصرين بعض ذكره ما-1

 دون فاظاألل اعتبار يف غالى قد الفهم هذا فمثل النقدية، األوراق يف ال والفبة الذهب يف ورد

 .البتة المعاين إلى االلتفات
 «المصورون القيامة يوم اهلل عند اعذابً  الناس أشد إن» :--اهلل رسول عن الحديث يف ورد-2

 يرالتصو بتحريم وأفتوا الحديث هذا من اظاهريً  اموقفً  المعاصرين بعض وقف حيث .]ق[

 الذي صويرالت معنى إلى يلتفتوا أن دون ،نيالمصور بلفظ مشمول ألنه  بإطالق الفوتوغرايف

ْعبد   أنها أو ،تعالى اهلل لخلق مباهاة   من فيه ما حيث من وذلك الوعيد فيه ورد  ،اهلل دون من ت 

 ألن ل  غ االسم اشتراك بمجرد فرْبط ه   ،الفوتوغرايف التصوير واقعة يف يتحقق ال ما وهذا

 .اأيًب  التالية للقاعدة مثال وهو ،بأسمائها ال بحقائقها تناط األحكام
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يُ َو َ  .608 ـــ   ـــشَ  ـ ــــ ـ ـــا د  ا د َأي  َ ـ ـــان   ِ َ و  ـــَعـ  َرـ
 

ــــَف   ـ ــــ   ِ   َوَلـ َ ــــا   ــــِبـ ــــَ ـ ــــاـ ــــ ـ ـ ــــا د شَ َوَأ   ــــَ ان   ـ  َرـ
 

 تترتب التي الحقيقية ومصالحها األشياء بمعاين تتعلق إنما يةاإلسالم الشريعة أحكام أن أي 

 عضب اشتراك مجرد إن حيث الظاهر  يف منها تلوح التي الشكلية وصورها بأسمائها ال عليها،

 ،اًد واح حكمها يكون أن بالبرورة يعني ال واحدة صورة يف تشابهها أو واحد اسم يف األفعال

 كانت إذا امختلفً  حكمها يكون أن يعني ال أسمائها يف األفعال بعض اختالف فإن كذلك

 ،هصورتو علالف اسم ليس واعتباره الشارع قصد يف الشرعي الحكم مناط ألن واحدة  حقيقتها

 .مفسدة أو مصلحة من عليه يترتب وما حقيقته وإنما

 ذلك: أمثلة ومن

 ذمة راءةب فيها المشروط فالكفالة وألفاظها  لصورها ال ومعانيها، لحقائقها العقود يف العبرة-1

 تناط ال األحكام ألن كفالة  تعتبر المدين ذمة براءة عدم بشرط والحوالة حوالة، تعتبر المدين

 .والمعاين بالحقائق وإنما واألشكال، باألسماء
 داللةب مبمونه  على بناءً  الحكم له يتوجه وإنما ،اللفظ لمجرد حكم   له يتوجه ال لفظ الحزبية-2

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف} تعالى: قال الخير يف وروده

 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب } :تعالى وقال [.56املائدة: ]سورة {مل

  .[22اجملادلة: ]سورة {نث مث
 {جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل } تعالى: قال الشر يف ووروده
 :تعالى قوله يف داخل له والتحزب فالتجمع امشروعً  المبمون كان لوف .[19المجادلة: ]سورة

 وداخل عنه منهي فهو مشروع غير كان ولو [.2املائدة: ]سورة { حفخف جف مغ جغ }

  [.2املائدة: ]سورة { حكخك جك مق حق مف } تعالى: قوله يف
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 ،افنً  والمجون حرية، والزنا روحية، مشروبات والخمور فائدة، والربا هدية، الرشوة تسمية-3

 ذلك يف واألصل .ومشروعة جائزة أفعااًل  المحرمة األفعال هذه من يجعل ال نجمة... والمغنية

 .حكمه يغير ال اسمه بغير الشيء تسمية أن:

ـــــ     ِ  َف    َولَ  .609 َِ  اَرـــــ ُِ   ِ ـــــال  ش   ـــــفُ الِ ُي
 

ُــ   ـــــــــَ  ا ــــــــــ     قَ   ــــــــــــــــــ   ا ِ   ُ لَــ  َأو   اُِ  فُ ُي ــَ
 

 الحمص تحقيق هو األصول وأصل التشريع يف الكبرى والحكمة الرئيس المقصد أنَّ  دام ما 

 ا حقًّ  للقياس المخالف هو الَمْقصد هذا تحقيق عن َتَخلَّف فما عنهم، المفاسد ودفع العباد

 وعللها الفروع وأقيسة تخل ف، ودون باطراد التكاليف يف المرعيَّ  الكليَّ  األصَل  هذا لمخالفته

كم يف هي إنما م الشرعو الكلي، األصل هذا جنب يف الجزئيات ح  ل يَّ  ي قد  ي   على الك 
 ندع الجْزئ 

 نظرال باب يف يجعله بوصف الختصاصه أصله قياس عن الخارج كان جرم فال التعارض،

 .احقً  القياس وفق على الجاريَ  هو العباد مصالح تحقيق إلى أقرب

 ياسالق على جارية اكله البيوع.... يف الغرر ويسير واالستصناع يااوالعر فالسلم ولهذا

 العباد. مصالح األصول أصل تحقيق وهو الصحيح

اَ عُ َورَ  .610 ـــــــــــــــ    ايَ  َ    اِـــــــ  ِ     ـ  يُ ُ   لِ  َرع 
 

اَ ـــــ  ُ   ـــــــــــــــَمالَ  ُد ــــــــــاِلـــــ َُ  ُيَعـــــلِســـــيُ  اَرــــــــــ
 

 لمعنىا إلغاء عنه لزم إذا باطاًل  كوني الشرعية النصوص من المجتهد يستنبطه معنىً  أي   هأن أي

 اأنه إال القاعدة هذه مثل العلة شروط يف معنا مر وقد .نفسه الشرعي النص عليه يدل الذي

 مستنبطة. علة أو حديث   شرح أو تفسير   أو معنىً  أي يشمل أعم وهنا بالعلة خاصة هناك

  باطلة. كانت وإال منها استنبطت التي النصوص تصادم ال أنها فاألصل

 ذلك: أمثلة ومن

 هو زوجها، عنها المتوىف أو المطلقة للمرأة الشرعية العدة من المقصد بأن القول يصح ال-1

 كنناتم المعاصرة الكشف وسائل وأن فق ، عدمه من أو الحمل حصول من والتثبت االحتياط
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 اوعشرً  أشهر أربعة المرأة اعتداد فإن ولذا ،أصاًل  العدة إلى الحاجة دون ايقينً  ذلك معرفة من

 من فيه ما جهة من فاسد زعم الزعم هذا فمثل أيامنا، يف يقتبيه ما له يعد لم قروء ثالثة أو

 كثيرة يةشرع لمصالح تبييع من فيه ما جهة من ثم قاصر، مصلحي بفهم الشرعي للنص إلغاء

 الشرعية. العدة من الشارع يقصدها

 ييحتو وأنه والنجاسات القاذورات يأكل أنه الخنزير لحم أكل حرمة مناط إن يقال أن يصح ال-2

 نم الطاهرات وإطعامه الخنزير بحبس العلة هذه انتفت إذا بحيث الشريطية، الدودة على

 للنص طلمب التعليل هذا مثل ألن أكله  يجوز فإنه الشريطية الدودة من معالجته ثم فق  الطعام

 يأكله. عما النظر بقطع ارجًس  كونه جهة من الخنزير لحم حّرم الذي

عـــَ ـــــَ  .611 نُ الـــ  ـــــَ  يُ َوالـــ    ِإلـــَ  آ َ  ِإن     ُ و 
 

ــــــــــــحد َ ــــــَرــــــــــــ  ِِ  ِوَ   ــــــ    َ ــــــَ ــــــار    د َُ َراِجــــــ ا
 

مَ  الحكيم الشارع أن أي  ل   أمر   كلَّ  َحرَّ َوص   ال وما حكمه، تأخذ الشيء مقدمة ألن حرام  إلى م 

 لك محرم، فهو باجتنابه إال المحرم اجتناب يتم ال ما أن كما واجب، فهو به إال الواجب يتم

 (،المقاصد من إليه تفبي ما أحكام )للوسائل المعتمد: الشرعي األصل على اتفريعً  ذلك

ل األمر ذلك كان لو حتى  الاألفع مآالت مراعاة بأصل ااعتبارً  فيه  اومأذونً  امباًح  به المتوسَّ

  التصرفات. نتائج واعتبار

 يةالقطع األصول من أصل وهو الذرائع، سد بمبدأ األصوليون عنه يعبر الذي هو األصل وهذا 

 درجلم  ا االحتياطي  الفقه هو الوقائي  الدفعي الفقه أنواع من اهامً  انوعً  يمثل إنه إذ الشرع  يف

 دفع على لقائما واالستصالح، االحتياط قواعد إلى المستندة الوقائية التدابير سياسة سلك يف

 وقوعها. قبل المفسدة

 إليه. فليرجع الذرائع، سد مصدر يف مفصاًل  عنه تكلمنا وقد
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اِـــــــــــِ  .612 َُا ِ ا  َ  حِ ِل ـــَ ُ  ع  ب   َت َأ  لَ   ـــــــــَ
 

ـــــــَ   ُ   ح  َوق ـــــــَ ُـــــــ   َأق ـــــــِ ال  ح  َ َوبـــــــَ  ا ــــــــــــــــَ
 

 بلق واألمم والشعوب األفراد عليها يكون التي األحوال جميع ويغير يلغي ال الشارع أن أي

 لغاءاإل إذ حاله، على اصالًح  كان ما ويبقي منها، افاسًد  كان ما فق  ويغير يلغي وإنما ،اإلسالم

 كان وما يبقى،و ي قرّ  فإنه اصالًح  كان فما والفساد، بالصالح مرتب  والتغيير والتقرير واإلبقاء

 ويعدل. يهذب الفساد وشابه اصالًح  كان وما وي لغى ي غيَّر فإنه افاسًد 

 علىف الطريقة بهذه معه فالتعامل اإلسالم يدخله عرف فأي األعراف كل يف عامة القاعدة وهذه

 والعلماء. المجتهدين قبل ذلك من يستفيدوا أن يةاإلسالم غير البلدان يف الدعاة

 على --محمد فيهم بعث الذي الجاهلي المجتمع مع تعامل شرعنا أن القاعدة: وتقرر

 كاآلتي: وذلك الطريقة، نفس

 ذلك: ومن الباطلة، واألحوال الفاسدة العادات على التغيير هذا وانصبَّ 

 إليه مشارال هو وهذا الصحيح االيمان بناء وتم الفاسدة عقائدهم أبطلت :بالعقائد يتعلق فيما-1

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: بقوله

 (ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[257]البقرة:
 واالجتماعية  واألسرية األخالقية لمفاسدها انظرً  فاسدة أنكحةً  أبطل األسرة: عادات يف-2

 نتهاب اآلخر يزوجه أن على آلخر واليته تحت نمَ  أو ابنته الرجل يزوج أن وهو الشغار: كنكاح

-مهأ غير-أبيه امرأة االبن زواج وهو المقت: ونكاح صداق، بينهما وليس واليته تحت من أو

 تجامع أن طمثها من طهرت إذا امرأته من الرجل يطلب بأن االستبباع: ونكاح وفاته، بعد

 لكذ يفعل وإنما الرجل ذلك من حملها يتبين حتى اأبًد  يمسها وال زوجها ويعتزلها غيره رجاًل 
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 بيتها على راية الرجال تريد التي المرأة تنصب أن وهو السفاح: ونكاح ،الولد نجابة يف رغبة

 الزواج. ويتم بأحدهم تلحقه تلد ولما الرجال، عليها فيقع
 اإلرث. من والصغار النساء حرمان وأبطل البنات، وأدو التبني وأبطل

 قطعو والغارات والنهب السلب وعادة والباطل، الحق على التناصر وهي الجاهلية، العصبية-3

 آنذاك. السائد الطريق
 والقمار كالربا آنذاك  سائدة كانت التي المعامالت من العديد أبطل المعامالت: يف عادات -4

 اسدالمف من فيها لما انظرً  للبادي الحاضر وبيع المالمسة وبيع الغرر وبيع النجش وبيع

 داءأ عن عجز إذا المدين أن من الناس معامالت يف امستقرًّ  كان ما الشريعة غيَّرت كما الكثيرة.

 ې) تعالى: قال ميسرة، إلى المعسر بإنظار وأمرت يسترقه، أن للدائن فإن عليه الذي دينه

 .[280]البقرة: (ەئ ەئ ائ ائ ى ى

  ذلك: ومن ،اجًد  كثيرة وهي الصالحة، العادات نحو هَ جَّ وَ وتَ 

 الناس. بها اشتهر التي األخالق مكارم-1
 الفبول. كحلف المظلوم تنصر التي األحالف-2
 وقد حها،ينك ثم فيصدقها ابنته أو وليته الرجل إلى الرجل فيه يخطب الذي الصحيح النكاح-3

 .النكاح من النوع هذا الشريعة أقرت
 شأنها منو الناس بها يتعامل التي العقود من الكثير الشريعة أقرت المالية المعامالت مجال يف-4

 بيعو والسلم، والمباربة، والقرض والرهن والشركة واإلجارة البيع كعقد مصالحهم  تحقيق

 العرايا.
 القسامة.-5
 الدعاوي. يف اليمين-6
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 ذلك: ومن التفاصيل، جهة من ه  رَ يَّ وغَ  الجملة حيث من أبقاه ما وهو

  .اقً لَ طْ م   كان أن بعد بأربع ه  دَّ وَح  أبقاه ،الزوجات تعدد-1
 .اقً لَ طْ م   كان أن بعَد  بثالث   ه  دَّ َح وَ  أبقاه   ،الطالق-2
 هر...تتط وال تخرج ال سنة الجاهلية يف كان كما ال بأزمنه وحده أبقاها الزواج فراق بعد العدة،-3
 بالثلث. وحدها أبقاها الوصية-4
 والوالء. النكاح يسبب وأضاف األقارب يف أبقاه الميراث-5
 الجاين. من إال يكون ال ولكن أبقاه القصاص-6
ل وفصل أبقاها الدية-7  .الخطأ والقتل العمد بالقتل يتعلق فيما وعدَّ

عـــــ  ـــــُ ُ وَ  .613 ْد  جـــــَ اَ  عـــــَ شـــــ  ـــــَ    لـــــِ ُـــــَ  رـــــُ
 

ـــَ    ــــ ــــ ـــُِ ـ ــــ ـــ   ـ ــــ ـــَُ ـ ــــ ـــغَ   د ـ ــــ ـــالِ ـ ـــ َ ـ ـــرُ   د ـ ـــَتِ رَ ـ     ـ
 

 :ومعناها ،(1) إليها الفقه مسائل جميع ترجع التي الكبرى الخمس القواعد إحدى القاعدة هذه

 ريانهاس واّطرد حياتهم وشؤون تعامالتهم يف تعارفوها والتي بينهم الجارية الناس عادات أن

 بها قبىفي   بخالفها  نّص  ير د لم إذا أهلها يف إليها ومرجوع معتبرة   - منهم طائفة بين أو بينهم

 مل،مج كالم تفسير نحو من تصرفاتهم وسائر وأفعالهم أصحابها أقوال على حاكمة وتكون

 ذلك حوون بتقديره، الشرع ير د لم أمر   تقدير   أو حّق، يف تنازع   أو عقد، يف اختالف   حصول أو

 بشروطها - وإعمالها مراعاتها والمجتهدين والمفتين الفقهاء على الواجب وأن أمور، من

 القوانين بالعرف ويلحق ،للصواب مجانبةً  خرجت وإال أحكامهم إصدار قبل وضوابطها

 وادم ضمن النبباطها منه أدق هي بل العرف ضواب  وبنفس العرف بمثابة فهي الحديثة

 .«بالشرع كالثابت المعتبر بالتقنين الثابت» فيها: فيقال واضحة،

                                 
يَر، الَ َضرَ 1) ب  التَّْيس 

ة  َتْجل  ، الَمَشقَّ ك  ول  بالشَّ ين  ال َيز 
، الَيق  َراَر،( القواعد الخمس الكبرى هي: األَْعمال  بالن يات  مَ  َر َوالَ ض  َحكَّ  ة .الَعاَدة  م 
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 واعدق بثالث واكتفينا الفقهية، القواعد يف تدرس وتفريعات ضواب  لها القاعدة وهذه

 وهي: الثاين، الشطر يف إليها أشرنا لها مقيدة

م بموجبها، العمل يجب معتبرة، حجة والعادات األعراف أن أي  الناس معامالت يف فت َحكَّ

بنى وتصرفاتهم،  نًصا عارضت فإذا ثابًتا، شرعًيا دلياًل  تصادم لم ما الشرعية، األحكام عليها وت 

 الخمر بشر الناس كتعارف عندئذ، بها عبرة فال يقينًيا إجماًعا أو السنة، أو الكتاب من ثابًتا

 رة معتب غير كلها العوائد هذه فمثل ذلك، ونحو الربوية بالعقود والتعامل النساء وتبرج

 الثابتة. الشرعية األدلة لمخالفتها

 )صحيحة(. بقولنا: ذلك إلى أشرنا وقد

 أهلها ينب ومستقرة شائعة كانت إذا عليها األحكام بناء يف شرًعا معتبرة تكون إنما العادة أن أي

 جميع يف بها الناس أكثر عمل والغالب ،قلياًل  تتخلف كانت أو تتخلف، ال الحوادث جميع يف

 ينب أم خاص، بلد يف أم كلها، البالد يف الناس جميع بين أكان سواء غالبها، يف أو األمور

 بينهم. فيما التجار وعادة كعرف معينة، مهنة أصحاب

 ادوهااعت الذين بين مستمًرا والعادة بالعرف العمل يكون أن :القاعدة يف بـاالطراد والمقصود

 يف الناس جميع يعرفها بحيث مستفيبة شائعة العادة فتكون يتخلف، ال الحوادث جميع يف

 .المعينة الحرفة أو المسلك أصحاب بين أو الخاص، اإلقليم يف أو كلها، البالد

 تكان وإن الحوادث، أكثر يف واقًعا أهلها بين وجريانها بها، العمل يكون أن بالغلبة: والمراد

  .قلياًل  تتخلف

 )غالبة(. بقولي: القاعدة: إلى أشرت وقد
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 نم ذلك غير أو العقود أو الطالق أو اليمين أو النذر يف اللفظ عليه يحمل الذي العرف أن أي

 حدوثه يكون بأن وذلك التصرف، إنشاء عند قائًما كان ما هو إنما والتصرفات االلتزامات

  أمران: الشرط بهذا فخرج فيقارنه، زمانه إلى يستمر ثم التصرف، وقت على سابًقا

  بعده. وحادًثا التصرف على طارًئا العرف كان إذا ما-1

 يتكلم نم كل ألن عليه  حمله يصح ال فإنه إنشائه  قبل وتغير ،التصرف على سابًقا كان إذا ما-2

 وال طق،الن بعد الطارئ بالعرف عبرة فال القائم، العرف به جرى ما بحسب يتكلم إنما بكالم

 أللزمناه هكالم وقت قائم غير بعرف ألزمناه لو ألننا عليه  به يقبى وال وانقرض، تغير بالذي

 .يلتزم لم بما
 القاعدة. هذه به وقصدت )مالزمة( بقولي: القاعدة إلى أشرت وقد

 :اأيًب  العرف قواعد ومن

 .بخالفه التصريح عدم عند يعتبر إنما العرف-1
 .بالنص كالثابت بالعرف الثابت-2
م اللغة يف وال فيه له ضاب  وال امطلقً  الشرع به ورد ما كل-3  .العرف فيه ي حكَّ
 .كالشرط العرف-4
 .بينهم كالمشروط التجار بين المعروف-5
 .عرفه على كالمه يحمل عرف له من كل-6
 ع.الموض ذلك أهل عرف موضع كل يف يعتبر-7
 .المتعارف على محمول الكالم مطلق-8
 .حقيقة كالممتنع عادة الممتنع-9

 .تغيرها عند وتتغير العوائد تتبع العوائد على المترتبة األحكام-10
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ــ614 ــِ ـ ــ. َيـ ـــ ـ ــ   ــشِ ـ ـ ــ   َ  ُي   ــاُرُض َ ـ ــَعـ ــ  ـ ــُ  الـ  ـ
 

ــُض   ـــ ــاُقـ ــَ ـ ـــ ـــ ــ  ـ ــُ  الـ ـــ ـــ ـ ــُ ا ِ َ   ـــ ـــ ـــ ـــ ــاِ ـ ـــ ـــ ــي  َظـ ـــ ـــ ـــ  َبـ
ــــا يَ 615  ــــ. َوَرـ ا ِ ـ ــــ  ــــاِ  ـ ُن َبـ ــــ   ال  ا ِ ُش    ُِ ـ

 
ُِ ِلــــــــــــــــــ  ا ـــــــــِ ــــَ ــــــــــــــــــلد ق َراكد َوَ ه  ِح ِإ   ــــ    َ 

ــــــــال  . رِ 616  َك ِبـ ِي َ ا َ   ِ    ــــــــحِ    َأج  ــــــــ اِبـ  َ ـ
 

اليَ   َِ َن  ش  ـــــــــ  ـــــــــ  َيُشـــــــــ   َ ـــــــــاِ ـــــــــحِ ـــــــــِ  ا ِل  
 

 األدلة يف يقةحق له وجود ال المعنى وهذا الثابتين. الدليلين بين واالختالف التناقض لتعارض:ا

 عارضوالت إليه، الطريق يف المكلفون بها يهتدي عالمات نصبها تعالى اهلل ألن الشرعية،

 ڇ ڇ چ چ چ) فقال: كالمه، عن ذلك عزوجل اهلل نفى وقد الحقيقة، لهذه مناقض

 من صموع   االختالف من مَ ل  فَس  .[82]النساء: (ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک) :قال كما الباطل

َلت: (ڻ  اهلل وحي فكله القرآن، كسالمة التعارض من سالم--نبيه وكالم .[42،41]ف ص 

 .[4،3]النجم: (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ) سبحانه: قال كما وتشريعه، تعالى

 هم،الف يف والقصور أالخط وورود العصمة، النتفاء المجتهد نظر يف التعارض يوجد وإنما

 أن دام وما األنبياء. عدا ما البشر طبع هو مما ،إدراكها وضعف ،عليه ووجوهها األدلة وخفاء

 لسهولة اسالكً  اطريقً  االجتهاد يكون حتى الطريق بهذا المتعلقة بالقواعد فنأتيك كذلك األمر

 القواعد هذه ترتيبو التعارض. له يظهر من ذهن يف الصورية العقبات وإزالة الوصول،

 :كاآلتي

 المنسوخ. ويهمل بالناسخ فيعمل النسخ ثبت إذا وذلك النسخ:-1
 الجمع. وأمكن ومنسوخ ناسخ فيه يوجد ال فيما وذلك الجمع:-2
 الجمع. وتعذر ومنسوخ، ناسخ يوجد ال عندما وذلك الترجيح:-3

 والبيان: يجازاإل مع صيلاالتف وإليك
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  :أوال  
 
خ
ْ
س
َّ
 الن

ـــــــ617 ـــاِبــــ. َ ـ ـ َِ ــــُ   ـــــــُِ   َُ    ود ِبــــتِيــــود ُبـ
 

ِ  ِ الِ ــــ   الــــش    ـــُ  ــــِا ـ ــــ   ـــُ ُقــــ   ـ   ِ ــــف     ِ َوِ ال 
ـــــــ.  َ 618  َِ َ   ُ الـــــــُ    ٍع     ُ اع ُثل  َرـــــــ    و  َ   

 
ـــــــــاع لِ   اِن  َ َوال  ــــــــــ ـ ِِ ـــــــــا و  ـ َُ ـــــــــود َر ـــــــــَ اِبـ  ـ

 

 معنيين: على اللغة يف النسخ يطلق

 سخالن مثال وهذا ،ورفعته أزالته الظل( الشمس )نسخت يقال: ومنه واإلزالة، الرفع-1

  بدل. إلى

 األصل. بقاء مع فيه، ما نقلت الكتاب( ت)نسخ نحو النقل:-2

 عنه. متأخر بخطاب سابق بخطاب الثابت الحكم رفع االصطالح: ويف

 نفسها. الرفع عملية وهو النسخ:-3
 .المرفوع السابق الشرعي الحكم المنسوخ:-4
 للسابق. الرافع الالحق المتأخر الشرعي الحكم الناسخ:-5

 يف واقع أنه كما منه، يمنع ال فالعقل العقل، ناحية من جائز الشرعية األحكام نسخ أن أي

 إجماع ذلك وعلى للوقوع. الزم والجواز الجواز، دليل الوقوع يقال: وكما شريعتنا،

 الصحابة.

 النسخ: من وقع ما أمثلة ومن 

 قال ،اوعشرً  أشهر أربعة بالتربص زوجها عنها المتوىف عن كاماًل  حواًل  التربص وجوب نسخ-1

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ) تعالى:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) قال: ثم .[240]البقرة: ( ڃ

 .[234]البقرة: ( ڀ پ
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 ٻ ٻ ٻ ) تعالى: اهلل قال الكعبة، باستقبال المقدس بيت إلى التوجه وجوب نسخ-2

 ھ ہ ہ ہ ) وقال: .[142]البقرة: (ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[144]البقرة: ( ھ

 رمبان. بصوم عاشوراء يوم صوم نسخ-3

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ) تعالى: فقال للعشرة، الواحد ثبات وجوب نسخ -4

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) بقوله: ذلك نسخ .[65]األنفال: (ڑ

 .[66]األنفال: ( ھ ھ ہ ہ ہ

  .[106]البقرة: ( ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى: قوله-5
 نسخفال صدق، اهلل وكالم أخرى، آية مكانها أورد آية نسخ إذا أنه بين تعالى اهلل أن الداللة: وجه

--اهلل رسول على عابوا اليهود أن هو: سببها إن حيث ذلك: يؤيد اآلية نزول وسبب جائز.

 فأنزل عنه، ينهى ثم بالشيء يأمر امحمًد  إن قالوا: الحرام، البيت إلى المقدس بيت عن تحوله

 .عليهم اردً  اآلية تلك تعالى اهلل

ــــــشَ  .619 ــــــلع َوِيـ ــــــ ِ  ـ ــــــَلـ ـ ْع    ــــــقَ  َُ ي   ح  ـ ــــــَُ  ُ ِهـ
 

اِلــــ  َُ ــــ  ُ َرــــ ــــ ا ِ ــــــــَ ــــعِ ال   ــــَ     سِ ُيــــ َهــــــــاَ ــــ  
 

 وإنما ،اكبيرً  اعلوً  ذلك عن اهلل تعالى ،اءَد البَ  وال التالعب وال العبث باب من ليس النسخ 

َكم   يكون  نم سبق لما اإلسالم نسخ األولى: نقطتين: تحت بعبها نذكر اجًد  كثيرة لح 

 كاآلتي: ،اإلسالم يف ببعض األحكام بعض نسخ والثانية: األديان.

 منها: حكم، وفيه ،األديان من سبقه لما اإلسالم نسخ :أواًل 

 أن وظنوا الخلق، عند كالعادة صارت السلف عن الخلف عليها واظب إذا البدنية األعمال أن-1

 اهلل معرفة وهو المقصود، إلى الوصول من الظن ذلك همعَ نَ ومَ  لذاتها، مطلوبة أعيانها

 األعمال تلك من المقصود أن وتبين أخرى، أعمال إلى األعمال تلك غيرت فإذا وتمجيده،
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 عن واألوهام الظنون تلك انقطعت والمحبة: المعرفة يف واألرواح القلب، أحوال رعاية

 .السرائر عالم إلى والظواهر بالصور االشتغال
 رعص كل يف فوضع العبادة، أنواع من نوع على االستمرار من الماللة على طبعوا الخلق أن-2

 أدائها. يف لينشطوا جديدة شريعة
 ناسبها،ت حال مرحلة ولكل مختلفة، مراحل يف الطفل يتقلب كما يتقلب اإلنساين النوع أن-3

 أثناء ويف ،ايئً فش اشيئً  التطور بدأ ثم البساطة، يف طفلكال كانوا الوجود يف عهدهم أول فالبشر

 لهم، مختلفة شرائع وجود ذلك فاقتبى ومتفاوتة، متباينة أعراض عليهم مرت التطور هذا

 ،للشرائع اومتممً  كلها، لألديان اخاتمً  الحنيف الدين هذا جاء واستوى العالم هذا نبج فلما

 الساعة. قيام لىإ وخالد عام دين بحق فهو والبالد، العباد لمصالح اوجامعً 
 منها: حكم، وفيه ،اإلسالم يف ببعض األحكام بعض نسخ ثانيهما:

 يف اإلسالم مجيء قبل الناس أن ذلك: بيانو األخير، الحكم تقبل إلى الناس نفوس تهيئة-1

 الأ الشارع حكمة فاقتبت وقيود، وأحكام بأنظمة انبباط وعدم الفوضى، تعمها جاهلية

 التشريع يف التدريج طريق من بد فال األمر، آخر التشريع عليه يستقر ما إلى واحدة دفعة ينقلهم

 لحكما ذلك فيأتي النهائي، حكمه تقبل إلى نفوسهم تتهيأ أن أجل من األشد، إلى األخف من

 دىأل وهلة أول من النهائية األحكامب ألزمهم لو إذ به  والعمل لتقبله االستعداد أتم على وهم

 مهده. يف اإلسالم على والقباء ،اإلسالم عن تنفيرهم إلى ذلك
 لم كيمالح الشارع أن ذلك: بيانو ،القبلة مسألة يف كما اإلسالم اعتناق إلى القلوب استمالة-2

 من أنبيائهم من عهدوه ما بخالف المدينة يف كانوا الذين اليهود من الكتاب أهل يفاجئ أن يشأ

 لالرس وجهة أن لبيان المقدس  بيت نحو بالصالة األمر فجاء المقدس، بيت إلى الصالة

 لماف الدين، هذا إلى قلوبهم الستمالة إال ذلك وما السابقين، األنبياء يخالف ال وأنه واحدة،

 فق . السفهاء إال أكثرهم ذلك يستغرب لم الكعبة إلى بالتوجه وأمر ذلك نسخ
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 فيفوز، الحق المؤمن ليظهر األخف، إلى األشد من النسخ يف وهذا واالمتحان، الءالبتا-3

 عليه- هيمإبرا أمر اهلل أنأمثلته:  ومن الطيب. من الخبيث اهلل وليميز فيهلك، المنافق وليظهر

 للعشرة. الواحد ثبات نسخ ومثل: ذلك. نسخ ثم ابنه بذبح- السالم

اُ  .620 ُ   اِإر   َوال     ُِ   ِ ال ــــــــ ــــــــ)ل    ِ ـ ( ُ َلـ  َ ر 
 

ُْ  َأو    ـــــ )ِبــــــــــحس ِْ(ال  ـــــ َ َ ـــــا ـــــ    ـــــُ  هَ ا   َ   ِ ِ الىِس
 

، بعّدة النسخ   ي عرف   أهمها: طرق 

 زيارة عن نهيتكم كنت» :--قوله يف كما بالنسخ، النص بتصريح ويكون الصريح: النسخ-1

. إليه يتطّرق ال للنسخ بيان   فيه فالحديث .]م[ «فزوروها القبور  شك 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) تعالى: قوله وكذلك

 نسخ .[66]األنفال: (ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ) تعالى: قولهب

 .[65]األنفال: (ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ان تعارض إذا وذلك البمني: النسخ-2  رفناعو منهما المتأخرَ  وعرفنا بينهما الجمع   وتعذر النصَّ

 أربعة إلى سنة من نسخت زوجها عنها المتوىف عدة يف كما قوته. يف كان إذا للمتقدم ناسخ   أنه

 .للمتقدم ناسخ النصين من المتأخرف ،اوعشرً  أشهر
 السيف آيةب نسخوا الذين-النسخ باب يف-المتوسعين مع لسنا ولهذا نسخ  تعارض كل وليس

 ال والنسخ الجمع، مسلك فيها ي سلك اآليات وهذه صحيح، غير فهذا آية، مئة على يربو ما

 سيأتي. كما بوحي إال يثبت
 باب من فيكون هذا، نسخ هذا أن أحدهم أو ينصصون عندما وذلك :الصحابة طريق عن-3

 وحده. للوحي فهي النسخ  صالحية لديهم أنه ال فق ، اإلخبار
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ــــــــــــــــــ  َأ َــ  اَورـــــَ  .621 (قــِ ــ  ـــــَ )لــَ     لــُ ــسِ   د
 

عـــــَ  فِ )خــَ ــ   أو  (َرضـــــــــــ  ئِــ   َ  ُــ  ايد ــ  ــُ        ال
 

 نوعان: السابق الحكم رفع جهة من النسخ

 الكعبة ىإل المقدس بيت من القبلة تحويلك ،اكليً  السابق الحكم يرفع أن هوو الكلي: النسخ-1

 الصلوات. كل يف

 يماف كان» عنها: اهلل رضي عائشة قولك ،اجزئيً  السابق الحكم يرفع أن وهو الجزئي: النسخ-2

ْمن، معلومات   َرَضَعات   عشر   القرآن من أ نزَل   .]م[ .«َرَضَعات   بخمس فن سخن ي حر 

ُ  يَ رَ . وَ 622 ــــــــــــــــــَ ِ    ا َأَ   ِل  ُ   ِ  ِر    شـــــــــ 
 

ـــ  ، ِلـ ــــ د   ُِ ـــ ــــ ـ  ِ ـــا ِلَ  ـــَ ـ ــــ قد ِبـ ـــُ  ــــ ـــِ    َ ـ ـــَ ـ ـ ـــا    َ ـ
  ِرـــــــــ    َ    ال َ  ِ اَوَ  ُا َقـــــــــح  َ  َ    . َ ال   623 

 
ــــــــِ َحا د ثُ   ـ ِح اب  ــــــــ   ـــــــــ ــــــــ   ل   َ ِبـ ــــــــاع َقح  ُ ِكـ ـ    

 
 

ُ  َبــــ624 ُعــــُ ــــ   ــــا ال  ــــَُا د َبــــِ و  . َأر  ــــَض َأ    ع 
 

ُــِ   ح  لــَ فع قـــــَ ل  َلشـــــــــــ  َحا د ثــُ ُم ابــ  ـــــِ  و  رــُ ـــــ 
 

 هناو نهما،ع الكالم أثناء ة  َد ح   على والنسخ التخصيص من لكل   متفرقة افروقً  ذكرنا قد كنا

 :كاآلتي النظم، يف تذكر ولن تذكر، لم التي الفروق جمعت

 .تهوثب بعد الحكم رفع والنسخ حكمه، يف العام أفراد بعض دخول عدم بيان التخصيص أن-1
 همةوم   ،داءً ابت األفراد ببعض تعلق فإنه العام أما ،اقطعً  تشريعه عند أفراده جميع تناول النسخ-2

 بالعام. المعنيين األفراد كشف التخصيص

 الحكم عفيرف األفراد جميع يشمل قد فإنه النسخ وأما األفراد، لبعض إال يكون ال التخصيص-3

 بعض. دون بعبهم عن الحكم يرفع وقد الجميع، عن

 ورفعه. تبديله يمكن ال الخبر ألن يدخلها  ال والنسخ األخبار، يدخل التخصيص-4

 .امتأخرً  إال يكون ال والنسخ ،امقارنً  يكون قد التخصيص-5

  .نسخال بخالف جائز، يبالظن عيالقط تخصيص-6
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ـــــ َوِ     .625 ـــــاِْ َيـ ـــــحد َأي   َ ـ ــــــ ـــــ   ُ يَ  َ ـ  َأن   ُ ـ
 

نَ يَ   ــــــــــــــــــاع  َ  ُش   ــــــــــــــــــــحُ  َ  ُثل    ـــــــــ   َوَل    َ   ع 
 

 ثبت قد حكم إزالة حق ألحد ليس فكذلك التشريع، حق الناس من ألحد ليس أنه كما

 يف إال يمكن ال فالنسخ ،-- النبي خالل من إال بالنسخ يخبر وحي ال أنه وكما تشريعه،

 نماإ الزمان، آخر يف عيسى حتى ذلك بعد ألحد ذلك يمكن ولن وفاته، بعد ممكن وغير عهده،

 فق . تجديد مقام ومقامه ،اإلسالم بشريعة اقسطً م امً كَ َح  يكون

 اآلتي: القاعدة، هذه على وينبني

 .الوحي عصر بعد ألنه  امنسوًخ  وال ،اوحيً  ليس ألنه  اناسًخ  يكون ال اإلجماع-1
 ،النص بعد لحدوثه  امنسوًخ  وال ،اناسًخ  يكون والمصلحة...ال القياس ببروبه االجتهاد-2

 باطل. اجتهاد فهو النص خالف وإن

ـــَوال .626 ـــش  ـ يُ ـ ـــ ِ  ُ  ِِ     ـ ـــال  ا ـــقُ  اِ ـ ْع ـ  َ    بَ    
 

ائـــِ ع  خـــــَ ُ رـــَ   ــــــــــــُ     َ ي   ِإنِ  َوجـــــَ   اِــــــــــــ  ـــَ
 

 لشيءا ألنَّ  منه  قوىأ أو للمنسوخ القوة يف مماثاًل  لناسخا يكون أن إال يصح ال النسخ أن أي

 ر:أمو القاعدة هذه على ويبنى أضعف، هو بما ينسخ وال ،منه بأقوى أو بمثله ينسخ إنما

 .اآلحاد بخبر ةالمتواتر والسنة القرآن كنسخ بالظني، القطعي نسخ يجوز ال-1
 .المتواترة والسنة بالقرآن اآلحاد خبر كنسخ بالقطعي، الظني نسخ يجوز -2
 واحد لك المتواترة والسنة القرآن كنسخ القوة، يف لتماثلهما بالقطعي القطعي نسخ يجوز-3

 .باآلخر منهما
 .الواحد بخبر الواحد خبر كنسخ بالظني، الظني نسخ يجوز-4

 .........ارِ  ـــــَ خــــ  ا  َ   ــــِ    َوالــــ ــــَ ــــ  ُ  .627
 

 ..................................... 
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 من لهما احتماله أن أي: لذاته، والكذب الصدق يحتمل ما هو والخبر خبر، جمع :األخبار

 ،لىتعا الّله كخبر فاألول: خارجي، ألمر كذبه أو الخبر بصدق يقطع وقد .اخبرً  كونه حيث

 الف ،" يجتمعان البدان" القائل: كقول المحاالت، عن كالخبر والثاين: .-- رسوله وخبر

 .اخبرً  كونه عن بذلك يخرج

 لىع إال تقع ال التي وهي تغييرها، يمكن ال التي :أي- المحبة األخبار أن القاعدة: ومعنى

 من يكون وما السابقة، واألمم األنبياء من كان ما وخبر ،اقادرً  اعالمً  اهلل ككون- واحد وجه

 أهل باتفاق وهذا بحال، نسخها يجوز ال وغيرها، الدجال، كخروج وعالماتها، الساعة أخبار

  العلم.

  ف.خال فيه يعرف وال نسخه، يجوز فهذا معناهما، يف وما والنهي األمر بمعنى الخبر كان إن أما

 ( چ چ چ ڃ ڃ) تعالى: قوله األمر، بمعنى الذي ومثال

  قروء. ثالثة ليتربصن أي: األمر، بمعنى إخبار فهذا .[228]البقرة:

 الو ،المرأةَ  المرأة   ج  و  ت زَ  ال» :- والسالم الصالة عليه- قوله النهي بمعنى الذي الخبر ومثال

 لجزم، انهيً  كان لو إذ الجازم  المنع منه والمقصود .[صحيح: جه] «.هانفَس  المرأة   زوج  ت  

 لبهط لشدة المتكلم ألن والنهي  األمر صريح من أبلغ اإلخبار بصيغة والنهي األمر ألن وذلك

 ألنها الجمهور، عند نسخها يجوز األخبار هذه فمثل ،الواقع منزلة المطلوب نزل للشيء

 روالخب محبة، بأخبار   ليست فهي وعليه الخبر، بصيغة جاءت ،المعنى يف ونواه   أوامر

 نسخه. يصح ال الذي هو المحض

ائـــــِ  .............. .627 َ ىـــــــــــــَ   يِ َوالـــــ 
 
 

 ...................................... 
. 

 عطاء. من به تفبل ما والثاين: األخالق، األول: شيئين: به قصدت الفبائل:

 كاآلتي: بيانها وإليك
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 الرذيلة، إال قابلهاي ال فالفبيلة التبديل، مثلها يف يتصور ال فإنها والفبائل، األخالق نصوص-1

 .وهكذا ...البخل يقابله والكرم اءة،اإلس تقابله واإلحسان القطيعة، تقابلها والصلة

 الةص كتفبيل بعض، على األعمال لبعض وتفبياًل  اتمييزً  الشارع فيه أثبت حكم كل-2

 يف الةالص وتفبيل غيره، على اشهيًد  يموت من وتفبيل باألجر، الفذ صالة على الجماعة

 وتفبيل األرض، بقاع من غيرها على األقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام المسجد

 والرفع خالنس تقبل ال الفبائل هذه فجميع والمعاصي  اآلثام من قبلها ما تجب   بأنها التوبة

  عنها. متأخرة بأخبار

 ذاإ تعالى واهلل ،وعطائه وكرمه وفبله اهلل إحسان آثار من أنها الفبائل هذه إحكام وسبب

  .ويكثره يزيده وإنما ويرفعه طعهيق ال فإنه باإلحسان عباده على تفّبل

 والمزايا الخصائص من--نبيه على تعالى اهلل به تفّبل ما اأيًب  الفبائل هذه يف ويدخل

 يل وجعلت شهر، مسيرة بالرعب نصرت قبلي  أحد يعطهن لم اخمًس  أعطيت» :--كقوله

 مول المغانم لي وأحلت فليصل، الصالة أدركته أمتي من رجل فأيما ،اوطهورً  امسجًد  األرض

 لناسا إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة، وأعطيت قبلي، ألحد تحّل 

 .]ق[ «.عامة

 غير باق أمر وهذا .[3]المائدة: (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ) تعالى: وقوله

 .أحد من خالف بال منسوخ

627............................... 
 

ُُ ال   ِ ـــــ    ا َ ـــــَوجَ    اِئيِ ـــــَرـــــ َ  ِرـــــ    و  ِ ـــــُ ــــــــــ
 

 وهي ية،التفصيل األدلة من المكتسبة العملية الشرعية األحكام هي الفقهية: الفروع أن معنا مر

 التي َكم  للح   النسخ، يدخلها التي هي والمعامالت، العبادات يف منتظمة الفقه علم يف تدرس ما

 ذكرناها.
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نُ  ح  َوَقــــ .628 ـــُشــــ   شَ  َ ـ  ُ ــــ ِ ــــ    ا   ُر ـــُ  ال  ــــ   ِ َ ـ
 

ــــــــ  ــــــــ   ُ  تَ ـ ــــــــ َيُ ـ ـ ُِ ــــــــ ـ ــــــــ  ُ َ    ـ ــــــــال   َ ض  ِ ِبـ
 

 وهو لذاته: األحكام أو ،-- النبي بموت لغيره األحكام سواء بأنواعه: المحكم معنا مر

 ونيك نهأ معنا مرو البيت، تناوله الذي وهو الفروع يف أو والفبائل، واألخالق كالعقائد،

 تعالى: قولهك :النسخ احتمال من مانع التأبيد صريح ألن التأبيد  بصريح التصريح بسبب

 :- والسالم الصالة عليه- قولهوك .[53]األحزاب: ( ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ)

 قولهك األخبار: يف التأبيد وصريح .]ق[ «.القيامة يوم إلى الخير بنواصيها معقود لخيلا»

 ۇ) وقوله: .[55عمران: ]آل ( ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ) تعالى:

 محكمات، كلها فهذه .[7]الجمعة: (ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 للنسخ. قابل غير والمحكم

َ ائـــــِ  اع َ  ــــــــــ   .629 ِ الــ  ــَ بَــ  حد بــِ  ُأبــِ     ــ  س
 
 

 ...................................... 
 

يادة  مستقلة: غير أو مستقلة تكون أن إما النَّص   على الز 

يادة  -1   :صورتان وهي ،بنفسها ستقلةالم النص على الز 

ا-أ ل، جنس   غير من تكونَ  أنْ  إمَّ كاة وجوب كزيادة األوَّ الة، على الزَّ  بنسخ   فليس الصَّ

  التنايف. لعدم  اإلجماعب

ا-ب لوات على صالة كزيادة   جنسه، من تكونَ  أن وإمَّ  دعن اأيًب  بنسخ   فليس الخمس، الصَّ

  الجماهير.

 الن ـزاع. محل عن خارجتان الصورتان وهاتان

يادة  -2  يادةز أو ،الطواف يف الطَّهارة اشتراط مثل: شرط، كزيادة :مستقلةال غير النص على الز 

 زيادة أو ،الزنا حد يف الجلد على التغريب ةزياد أو الفجر، ركعتي على ركعة زيادة مثل: جزء،
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كاة إيجاب مثل صفة،  تحرير يف اإليمان صفة وزيادة ،السائمة يف إيجابها بعد علوفةالم يف الزَّ

قبة  المطلق. الرَّ
 بل كذل يرون ال والجمهور نسخ أنه يرون فالحنفية والحنفية، الجمهور بين النزاع محل فهنا

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ) تعالى: قوله ذلك أمثلة ومن البيان باب من هو

ا الشهداء أنَّ  يف نص   اآليةف [.282]البقرة: (ڳ ڳ گ گ گ گ ک  إمَّ

  وامرأتين. رجاًل  أو رجلين، يكونان

 أن الحديث ففي لآلية، انسًخ  ذلك وليس النص، على الزيادة يجوز الجمهور مذهب وعلى

 خاص   القباءَ  هذا ولكنَّ  اآلية، على زيادة   ففيه .]م[ «.وشاهد   بيمين   قبى» :--اهلل رسول

، بيمين مفي حكَ  به، األخذ فيجوز عليها، ه  فَ وقَ  الراوي ألنَّ  غيرها  دون باألموال  وشاهد 

، على زيادة ألنه به  يأخذوا لم والحنفية  بدرجة يكون أن بد وال عندهم نسخ وهو النص 

 القوة. يف المنسوخ

629................................. 
 

ـــــــَواب    ـــــــ َ  وِ ـ ـ ـــــــال  ـــــــحِ َ ع   َ ا َ ـ اِ  َ  ـ  ِح ال َ اجِ    
 

 يكون أن فإما آخر  بنص   الوجوب ذلك نسخ ورد ثم ا،مَّ  شيء بوجوب أمر ورد إذا أنه أي

 للحكم الناسخ النص يتعرض أال وإما النسخ  بعد الجديد الحكم على دااًل  الناسخ النص  

 حكمال أن األصوليين بين خالف فال الجديد الحكم على دااًل  الناسخ النص كان فإذا الجديد.

 ناسخال النص   دل حيث المقدس  بيت إلى التوجه نسخ ومثاله: الناسخ. النص عليه دل ما هو

 يف التوجه وجوب على .[144]البقرة: ( ھ ھ ہ ہ ہ ) تعالى: قوله وهو

  عنه. هًيامن منسوًخا المقدس بيت إلى التوجه وجوب صار ذلك وبمقتبى الكعبة، إلى الصالة

ض غيرَ  الناسخ   النص   كان إذا أما َتعر   الوجوب نسَخ  فإنَّ   وجوبه نسخ بعد المنسوخ لحكم م 

 لمشتركا القدر يشمل الذي الفعل يف اإلذن بقاء بمعنى: الجواز  بقاء على دليل الحالة هذه يف

 أي ركوالت الفعل بين بالتخيير تقييد غير من والكراهة. واإلباحة والندب، الوجوب، بين
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 قىيب بل الكراهة  أي العكس وال الندب، أي الترك على الفعل برجحان تقييد وال اإلباحة،

 .فيه المأذون دائرة يف الفعل

 ذلك: أمثلة ومن

 دل .]ق[ «أجمعون اقعودً  فصلوا اقاعًد  صلى وإذا» الصالة: يف اإلمام متابعة شأن يف--قوله-1

 أنه عنه ورد وقد قاعًدا  صلى إذا القعود يف لإلمام المأموم متابعة وجوب على الحديث هذا

 يصلون والناس ،--النبي بصالة قائم وهو يصلي بكر أبو وكان ،قاعًدا حياته آخر يف صلى

 ويف الصحيحين يف عنها اهلل رضي عائشة عن روي كما ،قاعد   -- والنبي بكر، أبي بصالة

عوًدا المأمومين صالة وجوب من األول الخبر يف ورد ما نسخ على داللة ذلك  صلى إذا ق 

هم  فإذا باإلعادة. يأمرهم ولم قاعد، وهو ،قياًما وراءه صلوا الثاين الخبر يف ألنهم قاعًدا  إمام 

 .واإلباحة الندب يشمل الذي الجواز بقي الوجوب نسخ
 ذلك، يف اإلذن بمعنى صومه )جواز( مشروعية بقاء على يدل عاشوراء، صوم وجوب َنْسخ  -2

  النسخ. دليل غير أخرى بأدلة االستحباب يثبت وإنما

 .[12]المجادلة: (ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-3

 هذا انهسبح َنسخ ثم الكريم الرسول مناجاة أمام الصدقة تقديم اآلية هذه يف تعالى اهلل أوجب

 وجوب ن سخ فلما .[13]المجادلة: (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ) بقوله: الوجوب

 من االستزادة شاء لمن الرسول مناجاة يدي بين عليها اإلقدام جواز بقي الصدقة تقديم

 .الثواب
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  :اثاني

 
ع
ْ
م
َ
 اجل

 لِ ُيع  َ  ل  لَ  ِإن    ِ    ال  ُـــــــــ   اُرُض َ عـــــَ  .630
 
 
 

هـــــَ   ِــــُ اِر ــــ  لــــَ   ُ الــــ ــــَ ــــ   ـــــَ  ا ـــــَ  ......... َأو 
 
 

 الجمع بين رةدائ المسألة فتبقى المتعارضين، النصين تاريخ يعلم ولم النسخ، معرفة تعذر إذا

 وفيقلتل وسعه المجتهد يبذل أن :بالجمع والمقصود الترجيح، من أولى والجمع والترجيح،

 يف لاألص مع اجريً  األدلة، من اشيئً  يهمل وال المتعارضة األدلة أو المتعارضين الدليلين بين

 مرت لتيا االستنباط طرق قواعد ويف ،بخطابه الشارع مقصود وتحقيق الطارئ التعارض نفي

 :ذلك ومن الجمع على اقادرً  المجتهد يجعل ما

 الخاص. على العام بناء .1

 المقيد. على المطلق حمل .2
 ة.صف أو بظرف كتعليقه تكلف، غير من مناسب معنى على الدليلين أحد تأويل .3

 ذلك بعد جاء وما المشركين، عن اإلعراض األمر آيات من تعالى اهلل كتاب يف ورد ما مثاله:

 اتآلي النسخ ادعاء إلى طائفة صارت ولذا التعارض، الصورتين فظاهر بقتالهم، األمر من

 ہ ہ) تعالى: قوله وهي السيف( )آية بـ عليها اصطلحوا التي القتال بآية اإلعراض

 دعوى اآلية بهذه النسخ فدعوى .[5]التوبة: (ے ے ھ ھ ھ ھ

 باق فهو اإلعراض حكم الظرف اقتبى فإذا األولى، غير مرحلة هذه وإنما مردودة، ضعيفة

 محكم. باق فهو السيف اقتبى وإذا محكم،

 بعثت الذين القرن أمتي خير» :--اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي هريرة أبي وحديث

 مانة،الس يحبون قوم يخلف ثم» قال: ال، أم الثالث أذكر أعلم واهلل «يلونهم الذين ثم فيهم،

 أال» :قال--النبي أن الجهني، خالد بن زيد حديث مع .]م[ «.يستشهدوا أن قبل يشهدون

 أن بلق يشهد من ذمَّ  فاألول .]م[ «.يسألها أن قبل بشهادته يأتي الذي الشهداء؟ بخير أخبركم

 ظاهر، عارضت وهذا الخيرية، ذلك فعل لمن يثبت والثاين الخيرية، عنه ينفي بما الشهادة يسأل
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 عْ ي   اجوابً  يعدم ال الفقيه لكن
 على دزي حديث العلم أهل فتأول الصحيحين، الخبرين به ل  م 

 فيسألك، ليأتيك شاهد أنك يعلم ال حق لصاحب الشهادة من يكون أن معنيين: من واحد

 فيها يرجى يالت تعالى اهلل حقوق يف يكون أو حقه، يف لتنصره الشهادة تسأل أن قبل له فتشهد

 لآلدميين. ال عنده، الثواب

 وهذا وجه، من ولو فيه، حاصل الدليلين بكال العمل فإن األدلة من النم  هذا من كان وما

 ريصا الو أحدهما. إهمال من أولى الدليلين إعمال ويبقى .سبياًل  الفقيه إليه وجد ما واجب

 والعقلية. النقلية األدلة يف عام والجمع ،الجمع إمكان مع الترجيح إلى
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 الرتجيح :اثالث

ح، من مأخوذ :اللغة يف الترجيح  الرزانة، حول تدور والحاء( والجيم، ،)الراء المادة وهذه رجَّ

 .والثقل والميالن، والزيادة،

 .اآلخر على المتعارضين ألحد التي القوة بيان االصطالح: ويف

 جهة من نالثابتي الدليلين بين الجمع وتعذر النسخ انعدام بعد إال يكون ال الترجيح إن وقلنا

 .الفقيه نظر يف النقل

 أيهماف الدليلين، لوزن ،قرائنو مرجحات على فيه الفقيه يستند اجتهادي، طريق والترجيح

 اآلخر. ويسق  له فالحكم بالقرينة كفته رجحت

 من أقوى األدلة بعض أن ذكر خالل من النظم يف الترجيح لقواعد اكثيرً  تعرضت   قد وكنت  

 هنا. نستكملها بعبها وبقي والمواضيع للفصول الترتيب خالل ومن بعض،

 قرائن:وال المرجحات لهذه التوصل إلى الفقيه تساعد التي القواعد من تبقى ما بيان وإليك

630................................. 
، ........................... 

ـــــــــــحِس ِ  .............................   ق
 631. ... ، ـــــــــــــ  ِ  د  .................ِلُ ـ

 
 ...................................... 

. 
ند، صحة يف متساويان خبران وردَ  إذا أي   وكان واحد، موضوع   حول يدوران وكانا السَّ

مون األصوليين فجمهور   نفَيه، يفيد   واآلخر   ،احكمً  يفيد أحدهما ثب ت يقد   ألنَّ  يف النا على الم 

، مقيدة   القاعدة   وهذه علم. زيادة عنده  معد ال بالعدم، علم   إلى النَّفي يستند لم إن وهو بقيد 

 أو معه، ت  كن ألين بالبيت  يصل   لم اهلل رسول أنَّ  أعلم :مثاًل  الراوي كقول فيستويان. العلم،

، مدرك إلى الستناده ي قبل فهذا فيه، يصل   لم أنه اهلل رسول أخبرين قال:  هو ويويست علمي 

 اأيًب  هي لب فحسب، األصول علم على تقتصر ال القاعدة وهذه فيتعارضان. المثبت، وإثبات

 مقدمة يف تعتبر التي الشهود بشهادة يتعلق فيما الخصوص وعلى القباء  علم قواعد أهم من
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 الشاهد على ينطبق حيث الحقيقة  إلى الوصول يف القاضي عليها يعتمد التي اإلثبات وسائل

 إلى ضيالقا يبطر مما اآلخر، يثبته ما الشاهدين أحد ينفي فقد الخبر  راوي على ينطبق ما

 حمصطل علم على تنطبق وكذا المذكورة. القاعدة على بناء اآلخر على القولين أحد تقديم

ثين بعض ي نكر فقد الحديث،  بعبهم. وي ثبته آخر، من راو   سماعَ  المحد 

  مثاله:

الة جواز  -1   حديثان: المسألة يف ورد فقد :نافلة أم كانت فريبة الكعبة داخل الصَّ

، :األول  زيد، بن وأسامة هو الكعبة دخل--اهلل رسول أنَّ » عمر: ابن رواه ما وهو مثب ت 

  .]ق[ «.صلَّى ثم فيها، ومكث عليه فأغلقها وبالل، ،يالحجب طلحة بن وعثمان

، :والثاين  ،بةالكع» اهلل رسول دخل قال: زيد، بن أسامة عن عباس بن اهلل عبد رواه ما وهو ناف 

  .]م[ «.فيها يصل   ولم نواحيها، يف كبَّر أو فسبَّح،

وايتان، فتعارضت ح الر  واية   وت رجَّ  ثانية،ال نفته ما أثبتت ألنها القاعدة  حسب األولى الر 

م والمثب ت   .النايف على يقدَّ

عاء يف اليدين رفع   ندب  -2   حديثان: ذلك يف ورد :الد 

ل  فقال: يديه --رفع ثمَّ  وفيه: األشعري، موسى أبو رواه ما وهو اليدين، رفع ي ثبت :األوَّ

 بن نسأ رواه ما وهو ينفيه، :والثَّاين إبطيه. بياض ورأيت   .]ق[ «.عامر أبي عبيد  ل   اغفر اللهمَّ »

عاء من شيء يف يديه يرفع ال--النبي   كان» مالك:   .]ق[ «.االستسقاء إال الد 

ل   والحديث   م  هو األوَّ ، ألنه المقدَّ م   والمثب ت مثب ت   النايف. على مقدَّ

ُد  ...... .631 َ ا ـــــُ  ...............  ـــــَ
 

 ..................................... 
 

 .القياس وعلى آحاًدا نقل ما على مقدمة بالتواتر المنقول الخبر مرتبة أن أي
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 ذلك: أمثلة ومن

 حكم أو البلد حكم ي َغل ب   فهل ،األصناف بعض إال بلده يف يجد لم إذا الزكاة جخر  م  -1

 لدالب أصناف إلى فيدفع األصناف حكم يغلب الثاين: الشافعية، عند وجهان األصناف؟

 ثابت فاألصنا استحقاق ألن األصح  وهو إليه، البالد أقرب إلى الباقين حصة وينقل حصتهم

  أولى القرآن صبن ثبت ما عتبارا فكان والقياس، الواحد بخبر ثابت البلد واعتبار القرآن بنص

 .والقياس الواحد خبر على مقدم والمتواتر متواتر، القرآن نص ألن
 القياسب القاضي قبى لوف ،باطل القطعي الدليل مقابلة يف واالجتهاد بالقياس القباء-2

 ال جتهادواال القياس ألن باطل  فقباؤه تواتًرا المنقول القطعي الدليل مقابلة يف واالجتهاد

 .الظني القياس على مقدم القطعي والمتواتر الظن، إال يفيد

ـــــَ  ............... .631 ُ  ـــــــــــــ   ـــــ   حِ َوال
 

 ..................................... 
. 

 الجمع يمكن ولم مرسل، واآلخر مسند أحدهما حديثان المجتهد نظر يف تعارض إذا أي

 .المرسل على المسند تقديم يجب فإنه الجمع وجوه من وجه بأي بينهما

 رجاب عن صح بما مستداًل  الشهيد على الصالة حرمة من الشافعي إليه ذهب بما :له ونمثل

 ولم عليهم يصل ولم ائهم،بدم بدفنهم أمر» :-- النبي أن أحد قتلى يف عنه اهلل رضي

 أن عنه اهلل رضي الغفاري مالك وأب رواه ما عارضه وقد ،مسند الحديث وهذا ،]خ[ «.يغسلوا

 عينسب عليه صلى حتى حمزة عشرة كل يف ،عشرة عشرة أحد: قتلى على صلى» :--النبي

 قدو الشهيد، على الصالة سنية يفيد وهو مرسل الحديث وهذا ،[داوود أبي مراسيل] " صالة

 .االحتجاج يف المرسل على مقدم المسند أن القاعدة يف تقرر
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631.............................. 
 

 حِ ـــــُِ ـــــ   يَ  ل  َلـــــ ـــــِم   ال   ـــــَ ــــــــــ بَ  حد َوَقاِ ــــــــــ 
 
 

 الحكم بيان به وقصد سيق أحدهما أن إال جانب، كل من وتساويا خبران، تعارض إذا أنه أي

 حكمال لبيان سيق فالذي الحكم، منه يلزم لكن ذلك لبيان يسق لم واآلخر فيه، المتنازع

 وقس ألن الحكم، ذلك لبيان يسق لم الذي على والترجيح بالتقديم أولى فيه، المتنازع

  .األخبار من غيره على الخبر بها يترجح التي األسباب ضمن من الحكم، لقصد الحديث

 ذلك: أمثلة ومن

 ينوب لحمه، يؤكل ما بين فيه ي فرق لم الحديثف .]م[ «.طهر فقد اإلهاب دبغ إذا» :--قوله-1

--نهيه داللة من أولى لحمه يؤكل ال ما جلد طهارة على عمومه فداللة لحمه، يؤكل ال ما

 من يسل اوأيًب  والطهارة، النجاسة لبيان سيق ما ألنه نجاسته، على السباع جلود افتراش عن

 ال لخاصية أو للخيالء، عنه ينهى أن لجواز بالنجاسة، الحكم االفتراش عن النهي ضرورة

  نعقلها.

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ) تعالى: قوله-الحكم به قصد ما أي-النوع هذا ومن-2

 اآلية داللة فإن .[3]النساء: ( ڱ ڱ ڱ ڳ) تعالى: قوله مع .[23]النساء: (ڭ ڭ

 من لىأو اليمين بملك أو بنكاح كان سواء الوطء يف األختين بين الجمع تحريم على األولى

 بملك الوطء يف الجمع جواز على .[24]النساء: ( پ پ پ ٻ) تعالى: قوله داللة

 مل مما أولى كان الحكم، لبيان سيق وما الجمع، حكم لبيان سيقت ما اآلية هذه ألن اليمين،

 الحكم. لبيان يسق
 ذو أو زوجها معها إال يومين المرأة تسافر ال» :--قوله ميقد المرأة سفرل المحرم حكم يف -3

 ىحت الحيرة، من ترتحل الظعينة لترين حياة، بك طالت فإن» :--قوله على .]ق[ «.محرم

 ،لمرأةا سفر حكم بيانَ  قاصد   األول الحديث ألن .]خ[ «.اهلل إال اأحًد  تخاف ال بالكعبة تطوف
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 من مرأةال سفر جواز لبيان ال أمن إلى الخوف تبدل من الحياة إليه ستؤول بما إخبار والثاين

 .محرم دون

ــــــَ  .632  ......................  د َوَأيــــــ 
 

 .................................... 
 

 كان ما فإن اآلخر، الحديث رواة من احفظً  أكثر أحدهما رواة وكان حديثان تعارض إذا أي 

 ألن  احفظً  وأقل انسيانً  أكثر رواته كان بأن ذلك، دون كان من على راجح احفظً  أكثر رواته

 بروايتهما يحتج كانا وإن دونه، من على بحفظه وأوثق األحفظ رواية إلى أسكن النفس

 يف أقوى كان ما أن على متفق أنه كما بروايته، الثقة زيادة يقابلها الحفظ زيادة أن إال ،اعمومً 

 أولى انفك غيره  من روايته وقبول بصدقه الظن إفادة يف أقوى احفظً  واألقوى أولى، كان الظن

 دونه. ممن

 ذلك: أمثلة من

 الغسلة إدخال على يدل بعبها الكلب، ولوغ من بالتراب اإلناء غسل يف روايات وردت-1

 لوبالمط فيكون السبع، على زائدة أنها على يدل وبعبها غسالت، السبع ضمن بالتراب

 ولغ إذا» قال:-- اهلل رسول أن هريرة أبو رواه فما لألول: يدل ما أما مرات، ثماين غسله

 اهلل بدع فرواية للثاين: يدل ما وأما ،]م[ «.بالتراب أوالهن مرار سبع فاغسلوه اإلناء يف الكلب

 بيهقيالب حدا مما متعارضتان، الروايتان وهاتان ،]م[ «.التراب يف الثامنة وعفروه» مغفل: ابن

 .أولى فروايته دهره، يف روى نمَ  أحفظ هريرة أبو قال: ثم هريرة، أبي رواية ترجيح إلى
 من الرأس رفع بعد محله بأن يدل ما منها فجاء القنوت، محل يف الحديثية الروايات تعددت-2

  الركوع. قبل محله أن على يدل ما ومنها الركوع،

 نأ» هريرة: أبي عن الصحيحين يف ما الركوع: بعد محله أن على تدل التي األحاديث فمن

 الصحيحين يف ورد ما الركوع: قبل محله أن على يدل ومما ،«عالركو بعد قنت-- النبي

 نفإ قلت: قبله، قال: بعده؟ أو الركوع قبل أكان القنوت عن اأنًس  سألت» قال: عاصم، عن
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 الركوع بعد-- اهلل رسول قنت إنما كذب، قال: الركوع، بعد قلت: أنك عنك أخبرين افالنً 

  لركوع.ا قبل كان أنه قنوته يف األصل لكن فق ، اشهرً  الركوع بعد قنت أنه يعني ،]ق[ «اشهرً 

 جحوأر أولى فهو وعليه وأحفظ، أكثر الركوع بعد القنوت رواة أن إال تعارضا وإن والحديثان

  .البيهقي صرح وبهذا القاعدة، قررت كما

ُ ــــــــــَ خ    ِ َ ــــــــــِرَوا ......... .632 ُِ ال   ــــــــــ
 
 

َترـــــــــُ    .....................  ُ ِإِـــــــــــــــــ 
 

................... 
مت اآلخر  عن اإلسالم متأخرَ  أحدهما راوي وكان خبران تعارض إذا أنه د   المتأخر  رواية ق 

وي ما آخرَ  يحفظ لكونه  .-- النبي عن ر 

 ذلك: أمثلة ومن

ح-1  طلق ةرواي على الفرج بمس الوضوء نقض يف عنه اهلل رضي هريرة أبي رواية الشافعيَّة رجَّ

ر منها لوجوه،  النقض َعدم على الدالَّة   علي   بن   .هريرة أبي إسالم تأخ 

 لكذ على مستدلين  -رجب يف تذبح شاة وهي-العتيرة سنيَّة عدم إلى فقهاءال جمهور ذهب-2

حوه وقد  ]ق[ .«عتيرة وال فرع، ال»--النبي أن عنه اهلل رضي هريرة أبي بخبر  خبر على رجَّ

 [ حسن: حم] «.وعتيرة أضحاة بيت أهل كل على» قال:--النبي أن سليم بن مخنف

 من ابعةالس السنة وهي خيبر فتح سنة يف إسالمه فإن  اإلسالم متأخر هريرة أبي لكون وذلك

 تقديم على بهما للتمثيل صالحان المثاالن وهذان مخنف. لخبر اناسًخ  فيكون الهجرة 

 ومخنف. طلق من أحفظ هريرة فأبو األحفظ،

632.............................. 
 

ُـــــُ وَ  ...............  اَرجـــــ  َكـــــ  ـــــَ     ا    ُِ  ـــــِ
 
 

 اآلخر من الرواة عدد حيث من أكثر أحدهما وكان-الظاهر يف- تعارضا إذا الخبرين أن أي 

 أكثر فإن والثقة العدالة وصف يف الخبرين رواة وتساوي السند، صحة يف الخبرين تساوي مع

 أقلهما. على ي رجح رواة الخبرين
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 ذلك: أمثلة ومن

 ،احابيً ص عشر أربعة عن مروي الجهر ألن الجهرية، الصالة يف بالبسملة الجهر الشافعية رجح-1

 كذلك. يكون ال الذي على يقدم أكثر رواته والذي اثنين، عن فمروي اإلسرار وأما
 بالبر بروال بالفبة والفبة بالذهب الذهب» :الربا يف الصامت بن عبادة حديث العلماء رجح-2

 هذه اختلفت فإذا بيد يدا بسواء سواء بمثل مثال بالملح والملح بالتمر والتمر بالشعير والشعير

 يف رباال إنما» :زيد بن أسامة حديث على .]م[ .«بيد يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف

  .]ق[ .«النسيئة

 ىعل األمة فجمهور الفبل ربا أما النسيئة، ربا تحريم على أجمعوا قد العلماء أن وبيانه:

 إلى ااستنادً  الفبل ربا بتحريم يقولون ال الكرام الصحابة بعض كان وقد كذلك، تحريمه

 مبتحري يصرح الذي عبادة حديث بلوغهم بعد ذلك عن رجعوا لكنهم زيد، بن أسامة حديث

ح وقد الفبل، ربا  يالزركش نقلو الرواة، بكثرة أسامة حديث على عبادة حديث العلماء رجَّ

 إنما :» أسامة حديث من أولى الربا يف الصامت بن عبادة بحديث األخذ» قوله: الشافعي عن

 سةخم ورواية ، هريرة أبو و سعيد أبو و عثمان و عمر عبادة مع رواه ألنه  « النسيئة يف الربا

 [.162 /8 للزركشي المحي  البحر .]«واحد رواية من أولى

ــــــــَوأ ي   .633 ــــــــَ يد ـ  ...................... ـ
 
 

 ..................................... 
 
 

 يمكن لمو تعارضا إذا كالقياسين عقليين  أو كالحديثين، نقليين  أكانا سواء الدليلين أن أي 

يه بما أحدهما ترجيح أو بينهما، الجمع  إلى أقرب أحدهما مدلول وكان اآلخر  على يقو 

ر ياطاالحت لمبدأ تفعياًل  غيره على ترجيحه المجتهد على يتعيَّن فإنه للدين  االحتياط  المقرَّ

 .االحتياط على مبنية الشريعة أن وهو شرًعا
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 ذلك: أمثلة ومن

 ظاهرهما حديثين ورود خالفهم ومنشأ ال؟ أم عورة هو هل الفخذ يف الفقهاء اختلف-1

صحيح: خـ، د، ] «عورة الفخذ» :قال أنه--النبي عن َجْرَهد حديث أحدهما: ،التعارض

 األول فالحديث .]ق[ «فخذه عن-- النبي حسر» قال: مالك بن أنس حديث الثاين:و .[ ت

ح القاعدة مقتبى فعلى ،كشفها جواز يفيد الثاين والحديث ،الفخذ كشف حرمة يفيد  ي رجَّ

 أنس وحديث" الحديثين: إيراد عقب البخاري اإلمام قال ولذلك لالحتياط  األول الحديث

 .]خ[ ." أحوط جرهد وحديث أسند

 وازج يف بينهم خالف ال أنه كما ،حرام الفرج يف الحائض وطء أن يف الفقهاء بين خالف ال-2

 فيما ضلحائا مباشرة حكم يف ذلك بعد اختلفوا ثم ،الركبة ودون السرة فوق فيما مباشرتها

 ديثح من داود أبو أخرج فقد ،ذلك يف الواردة األحاديث الختالف تبًعا والركبة، السرة بين

 «اإلزار فوق ما الحائض من لك» قال: -- اهلل رسول أن األنصاري سعد بن اهلل عبد

 عن -- اهلل رسول سألوا عنهم اهلل رضي الصحابة أن صحيحه: يف مسلم وأخرج ،[صحيح]

 ما يمتحر يقتبي األول فالحديث .]م[ «النكاح إال شيء كلَّ  اصنعوا» فقال: الحائض إتيان

 لقاعدةا مقتبى فعلى ،الوطء عدا ما شيء كل إباحة يقتبي والثاين ،الركبة إلى السرة بين

ح  لكل مبيحال الثاين الحديث على الركبة إلى السرة بين ما لتحريم المفيد األول الحديث ي رجَّ

م َمن وهناك الوطء. عدا شيء  لَمن فاألول بينهما َجمعَ  من ومنهم كالحنابلة، السند صحة قدَّ

 كالشيوخ. نفسه يملك لمن والثاين كالشباب، شهوته يملك ال

ـــــــــــــــــحِ  ِم   ال   َلَما ...... .633 َ ىـــــــــَ  َقـ  ح  اب 
 
 

ــــــ  ــــــآَخـ ُد ِبـ ــــــ  ...............................ـ
 

 لدليل اموافقً  أحدهما يكون أن التعارض، عند اآلخر على الخبرين أحد به يترجح مما أنه أي 

-المدارك من غيرها أو حس، أو عقل، أو قياس، أو إجماع، أو سنة، أو كتاب، من-رآخ

 العامة القواعد أو المذكورة، األصول لهذه الموافق فالخبر منها، لشيء موافق غير واآلخر



 

 687 

 

 دليلال موافقة ألن ذلك، من شيء يوافقها ال التي األخبار من غيره على وراجح مقدم للشريعة،

 عليه. فيقدم التعارض، عند األضعف على راجح واألقوى وتعبده، الخبر تقوي اآلخر

 ذلك: أمثلة ومن

 إذن يف العلم أهل جمهور عند مرجح .[صحيح: د، ت، جه] «بولي إال نكاح ال» :-- قوله-1

  ]م[ «وليها من بنفسها أحق األيم» :--قوله وهو اآلخر، الخبر على للعقد ومباشرته الولي

 نكحت امرأة أيما» :-- النبي عن- عنها اهلل رضي- عائشة حديث يوافق األول الخبر ألن

 اجحر دليل وافقه الذي والخبر .[صحيح: د، ت، جه] «.باطل فنكاحها وليها إذن بغير نفسها

  .دليل يوافقه لم الذي على

 على ليس» :--النبي عن– عنه اهلل رضي- هريرة أبو رواه الذي الخبر العلماء بعض رجح-2

 أجر لرجل هي ثالثة: الخيل» :-- قوله على .]ق[ «فرسه وال عبده يف صدقة المسلم

 اتغنيً  ربطها فرجل ستر له هي التي فأما ... :--لقا أن إلى .... وزر ولرجل ستر لولرج

 «.دينار فرس كل يف» :-- وقوله .]ق[ «ظهورها وال رقابها يف اهلل حق ينس ولم اوتعففً 

 اةالزك تجب ال ما أن وهو يعبده، القياس ألن عليهما، األول الحديث فقدم .[قطنضعيف: ]

 ئركسا واإلناث، الذكور بين التسوية على األصول بشهادة إناثه، يف تجب ال ذكوره يف

  .دليل يوافقه لم الذي الخبر لىع راجح دليل وافقه الذي والخبر الحيوانات،

633.............................. 
 
 

ـــ َ     ِ ــــــ ـــ سِ ُعــــــ ُ ال   ـــَماَلـــ ...........   ـــح  ال  
 
 

 اآلخر على أحدهما وزاد السند، صحة يف واستويا الظاهر، حيث من خبران تعارض إذا أنه أي 

م فإنه اإلسناد  علو بمزيَّة  مقابله. على يقدَّ

 بقلة الترجيح :همبعب سماه لذلك  --النبي وبين الراوي بين الوسائ  قلة :السند وعلو

 الوسائ .
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 ذلك: أمثلة ومن

 ستندواا ومما مثنًى  مثنىً  وليست فرادى الصالة إقامة ألفاظ أن إلى- وغيرهم- الشافعية ذهب-1

 نأ بالل أمر» قال: أنس عن قالبة أبي عن الحذاء خالد رواه الذي الخبر ترجيح ذلك: يف إليه

 أبا أن مكحول عن األحول عامر رواه الذي الخبر على .[ق] «اإلقامة ويوتر ،األذان يشفع

 ،كلمة عشرة تسع األذان علمه--اهلل رسول أن» :حدثه محذورة أبا أن حدثه محيريز

 دخال خبر ألن قالوا: .[: حم، عصحيح] «مثنى مثنى اإلقامة وذكر ،كلمة عشرة سبع واإلقامة

 مع  -- وبينه عامر بين مما أقل الرواة من -- النبي وبين خالد بين ما إذ إسناًدا  أعلى

 شعبة. عنهما روى متعاصران  أنهما
 مراسيل ألن بعده  الذي العصر مراسيل من أولى عصر كل مراسيل أن إلى األصوليون ذهب-2

م العصر  يلمراس من أولى مثاًل  الصحابة فمراسيل إسناًدا  وأعلى وسائ  أقل تكون المتقد 

 علم ام فكل وبالجملة غيرهم. مراسيل من أولى التابعين ومراسيل ،التعارض عند التابعين

 .فيه ذلك يعلم لم ما على راجح فهو أقل فيه الوسائ  أن المراسيل من

ــــ   ِر َ  ُد َوَخ َ  .634 ــــَ  ِم   ال ا ـــــــــَ  ح  ق ــــَ  َُا 
 
 

 ..........................    عـــــــــَ َواقـــــــــِ  
 

..... 
 راويه كان بأن أحدهما وزاد السند  صحة يف وتساويا الظاهر، حيث من خبران تعارض إذا أنه

ح الخبر هذا فإن لها  المباشر أو الواقعة، صاحب نفسه هو  مقابله. على ي رجَّ

 ذلك: أمثلة ومن

حر م-1  خبر يحترج ذلك: يف إليه استندوا ومما لغيره  أو لنفسه النكاح عقد مباشرة له يجوز ال الم 

ونة  عباس ابن خبر على .]م[ «.بسرف حالالن ونحن--اهلل رسول تزوجني» قالت: َميم 

 صاحبة هي ميمونة ألن .]ق[ «.محرم وهو ميمونة--النبي تزوج» قال: عنهما اهلل رضي

 بتفاصيلها. أدرى وهي القصة،
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 لختانينا التقاء من الغسل وجوب يف عنها اهلل رضي عائشة خبر عنهم اهلل رضي الصحابة رجح-2

 «نافاغتسل اهلل ورسول أنا فعلته الغسل  وجب فقد الختانَ  الختان جاوز إذا» اإلنزال: بدون

 إنما» :--قوله وهو ذلك  خالف الصحابة من روى َمن خبر على .[، جهصحيح: حم]

 مقدم لها المباشر أو القصة صاحب وخبر  --النبي أزواج من لكونها .]م[ «.الماء من الماء

  غيره. خبر على

634............................. 
 

ــــــــَُا ِإن   اَي   ِروَ  ................  ـــــــــ ـ ــــــــ    َ ـ
 
 

 والخبر قول، أو بفعل راويه من مفسر الخبرين أحد أن ووجد خبران، تعارض إذا أنه أي

 الخبر سيرتف يف ألن المفسر  غير على راويه من المفسر الخبر قدم راويه  من مفسر غير اآلخر

  غيره. على مقدم الفائدة وذو فائدة، زيادة

 ذلك: أمثلة ومن

 السيدة وروت .]ق[ «.عليه أهله ببكاء ليعذب الميت إن» قال:--النبي أن عمر ابن روى-1

 ليبكون أهله وإن ،ليعذب الميت إن» :- ايهوديً  مات لرجل-قال إنما--النبي أن عائشة

 وحديث عليه، أهله ببكاء الميت بعذاب يصرح عمر ابن وحديث .[صحيح: ت] «.عليه

 فيقدم لذلك  يبكون أهله وأن ،ايهوديً  لكونه كان إنما الميت هذا عذاب أن يظهر عائشة

 هذاول للعذاب، الحقيقي السبب فسرت ألنها عمر  ابن حديث على عائشة السيدة حديث

ب لم عمر ابن اهلل رحم» روايته: عمر ابن على منكرة قالت م، ولكنه يْكذ  -رسول قال إنما َوه 

-على دمهيق للخبر فتفسيرها ،«عليه ليبكون أهله وإن ليعذب الميت نإ ايهوديً  مات لرجل 

  المفسر. غير الخبر

 للسيدة ذلك وذ كر .]ق[ «.وعشرون تسع الشهر» قال: أنه--النبي عن روى عمر ابن أن ورد-2

ا، نساءه شهرً --غفر اهلل ألبي عبد الرحمن، إنه وهل، إنما هجر رسول اهلل  فقالت: عائشة،

شهر يكون إن ال»فنزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول اهلل، إنك نزلت لتسع وعشرين؟ فقال: 
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 ورواية وعشرون، تسع الشهر بأن قاطعة عمر ابن فرواية .حم[حسن: ] .«ا وعشرينتسعً 

 فيقدم يهوعل ثالثين، يكون أو وعشرين، اتسعً  يكون ألن محتمل الشهر أن تظهر عائشة السيدة

 على قدمم الراوي فسره الذي والخبر الواقعة، بتفسير مقترن خبر ألنه عائشة  السيدة خبر

 .التفسير متروك

ن  اق   َقــــــــحِ  ــــــــحد ِلــــــــَ  َ  ُُ ُ َوِ ل   .635  ــــــــَ َُ
 
 

 .................................. 
 

 ذكر دون مرويًّا واآلخر وروده، سبب مع َمرويًّا جاء أحدهما وكان خبران تعارض إذا أنه أي 

م الورود سبب بذكر المقترن الخبر فإن الورود  سبب  أجله نم ورد ما بالسبب: والمراد .مقدَّ

  .الحديث

 ذلك: أمثلة ومن

م-1  يلبسون محتاجين  --اهلل رسول عهد يف الناس كان» عنه: اهلل رضي عباس ابن رواية ت قدَّ

 يوم--اهلل رسول فخرج ضي ًقا، المسجد وكان ظهورهم، على النخل يسقون الصوف 

 الناَس  فخطب درجات. ثالث هو إنما قصير  ومنبره الحر، شديد صائف يوم يف الجمعة 

هم يؤذي كاد حتى والصوف العرق ريح أبدانهم فثارت الصفوف يف الناس   فعرق  بعًبا، بعب 

هم بلغت حتى  اليوم هذا كان إذا الناس أيها» فقال: المنبر  على وهو--اهلل رسوَل  أرواح 

  .[صحيح: حم، ك] .«دهنه أو طيبه، من يجد ما أطيب أحدكم وليمسن فاغتسلوا،

م  جاء إذا» قال: -- اهلل رسول أن " عنه: اهلل رضي عمر ابن رواية على الرواية هذه ت قدَّ

 أجله من ورد الذي بالسبب مقترنة جاءت األولى الرواية ألن .]ق[ «.فليغتسل الجمعة أحدكم

 ةالرواي يف الوارد بالغسل األمر وحملوا بها  الجمهور عمل ولذلك الجمعة  يوم بالغسل األمر

ك ر من حال مثل حاله كانت لمن إال اإليجاب يتوجه ال وقالوا: االستحباب  على الثانية  يف واذ 

 المسلمين. إيذاء من األولى الرواية
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م-2  يف وذلك حجام  يدي بين رجل على مرَّ --اهلل رسول أن» فيه: ورد الذي الخبر ي قدَّ

 الخبر على .[هق ش] «.والمحجوم الحاجم أفطر :--فقال رجاًل  يغتابان وهما رمبان 

 ذكر بدون .[صحيح: حم] «.والمحجوم الحاجم أفطر» :--النبي قول فيه ورد الذي

م وإنما السبب  د  أدلة ب الجمهور به أخذ ولذلك السبب  بذكر مقترًنا ورد ألنه األول الخبر ق 

 ت فط ر. ال الحجامة أن إلى وذهبوا أخرى،

635. ............................ 
 

ـــــ     ـــــَوِ ـ ــــــ ـــــ َراود   ُ ـ ـ ـــــ   ُ َرج  ـ ـــــ ُُ ـــــِ ـ ـــــَ       ال    ـ  ـ
 
 

 افقهً  لأق رواتها يكون التي الروايات من غيرها على افقيهً  راويها يكون التي الرواية ترجح أي

 تعلقت الذي الباب يف سواء-يروي لما فهمه جهة من أقوى افقهً  األكثر رواية ألن األول، من

 التحمل ةحال افقيهً  راويه كان ما وبين واألداء التحمل حالتي افقيهً  راويه كان فيما أو الرواية، به

  يفقه. وال يحفظ من رواية من للخطأ عرضةً  أقل روايته تكون وبهذا-فق 

 ذلك: أمثلة ومن

 حماد اهرو لما اإلحرام، تكبيرة عند إال يديه يرفع ال المصلي أن إلى والثوري حنيفة أبو ذهب-1

 بكر وأبي--النبي مع صليت» قال: عنه اهلل رضي مسعود ابن عن علقمة عن إبراهيم عن

 عن الزهري رواه الذي الخبر وردوا .[قطن] «.االستفتاح عند إال أيديهم يرفعوا فلم وعمر

 يجاوز وال رأسه رفع وإذا ركع وإذا افتتح إذا يديه يرفع كان--يالنب أن» عمر ابن عن سالم

 .مسعود بن اهلل عبد رواة من افقهً  أقل رواته ألن .]ق[ «.أذنيه بهما

يم، َعْن َعْلَقَمَة، َعن  اْبن   لحديث الفجر صالة يف القنوت مشروعية عدم إلى الحنفية ذهب-2 إ ْبَراه 

ود  َقاَل:  َما »َمْسع  ي  إ نَّ
َصيًَّة --َقنََت النَّب  َلْيم  َكان وا ع  ي س 

ْن َأْحَياء  َبن   َعَلى َحي  م 
و ف يه  َشْهًرا َيْدع 

، ث مَّ َلْم َيْقن ْت َبْعَد َذل َك  وَله  ا اهللَ َوَرس   ما أن يرغ النسخ، دليل والترك .[ضعيف: يعلى] .«َعَصو 

 الفجر يف يقنت--اهلل رسول زال ما» عنه اهلل رضي أنس بحديث معارض مسعود ابن رواه
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 لىع مسعود ابن حديث الحنفية رجح وقد .[، قطن، مخحمرز، ضعيف: ] «.الدنيا فارق حتى

 .أنس من أفقه مسعود ابن كون ذلك ومن ومرجح، معيار من أكثر هذا يف ولهم أنس حديث

 رسول أن» عنها: اهلل رضي عائشة عن روي لما صومه، على بقي صائم وهو اجنبً  أصبح من-3

 بما هذا ي عارض وال .]ق[ «.ويصوم يغتسل ثم أهله من جنب وهو الفجر يدركه كان--اهلل

 الصبح صالة للصالة نودي إذا» :--اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي هريرة أبو رواه

 فقهأ عائشة ألن األولى الرواية يف ما فيقدم .حم[صحيح: ] «.يومئذ يصم فال جنب وأحدكم

 .هريرة أبي من

ــــَ   ُ َرأ يـــــَ  َ      َوايـــــَ رِ  .636 ــــ   ع ــــُ ــــ   ــــَ     ُ ــــَ   
 
 

 ................................. 
 

 بلق عمله كان فإذا بخالفه  أفتى أو وعمل حديًثا الراوي روى إذا وهو تفصيل: المسـألة يف

 فيما آنذاك والحجة باالتفاق، الحديث يف جرًحا يوجب ال فذلك روايته وقبل الحديث بلوغ

  عمل. أو رأى فيما ال َروى

 إياهم التحريم حكم بلوغ وقبل تحريمها بعد الخمر--النبي أصحاب بعض شرب وقد

 .انتهوا بلغهم فلما إباحتها معتقدين

هل إذا الحال وكذلك  العمل فيجب اآلخر على تقدم أيهما ي علم فلم والعمل الرواية تاريخ ج 

 .اتفاًقا بالحديث

 :قولين على النزاع محل فهو الحديث بلغه ما بعد ىوَ رَ  ما بخالف الراوي عمل حصل إذا أما

 الراوي مخالفة أن والراجح الحنفية، مذهب وهو ورده الجمهور، مذهب وهو الحديث قبول

 بولالق يعني وال الحديث يقبل عليه وبناء ،الجمهور مذهب وهو الحديث رد أسباب من ليس

 رواه ما ذلك ومثال ذلك: أمكن إذا الحديث من المقصود يف به يعتبر بل ،بالعمل عبرة ال أنه

 يبعف ال فعملهما يهذبان، أنهما وثبت اللحية، توفيرب--هأمر يف عمر وابن هريرة أبو

  بواجب. ليس األمر أن وهو المراد، يبين ولكن به، االحتجاج يرد وال الحديث
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 يف هريرة أبي كعمل الرواية فتقدم-الرد إال يحتمل ال الذي النص يف وذلك-مكني   لم إذا أما

 الرواية. فتقدم اسبعً  رواه وما الكلب، ولوغ من اثالثً  اإلناء غسل

 :اأيًض ذلك أمثلة ومن

 ألهفس اشديًد  احزنً  عليها فحزن واحد مجلس يف اثالثً  امرأته ركانة طلق قال: عباس ابن عن-1

 قال: «.واحد مجلس يف» :--فقال اثالثً  طلقتها قال: .«؟طلقتها كيف» :--اهلل رسول

  [.حم ضعيف:] «شئت إن فأرجعها واحدة تلك فإنما» :قال نعم

 ندع كنت» قال: مجاهد فعن المرفوعة الرواية تلك بخالف أفتى أنه عباس ابن عن روي وقد

 ثم ه.إلي رادها أنه ظننت حتى فسكت قال: .اثالثً  امرأته طلق إنه فقال: رجل فجاء عباس ابن

 ڱ )   :قال اهلل وإن عباس ابن يا عباس ابن يا يقول: ثم الحموقة فيركب أحدكم ينطلق قال:

 وبانت ربك عصيت ،امخرًج  لك أجد فلم اهلل تتق لم وإنك .[2]الطالق: (ں ں ڱ ڱ ڱ

  [.دصحيح: ] «امرأتك منك

 عةمجمو اثالثً  امرأته طلق إذا الرجل أن على تدل عباس ابن وفتوى» المعبود: عون يف قال

 كونت بل منه  َتب ين ال أنها على تدل الصحيحة المرفوعة وروايته ،رأيه هذا لكن ،منه بانت

 المعبود عون] «.رأيه ال الراوي رواية هو والمعتبر ،رجعية واحدة المجموعة الثالث الطالق

 .[193 /6 آبادي للعظيم

 زوج فتشمل الحرمة تنتشر فهل امرأة من صبية   رضعت إذا أنه وتعني: «الفحل لبن» مسألة -2

 المرضعة أوالد على قاصرة الحرمة تبقى أو ،هوآباءَ  هوإخوتَ  غيرها من وأوالده المرضعة

م الفحل لبن أن على الفقهاء جمهور فق ؟ وقرابتها  عائشة روت ما ذلك يف وحجتهم ،محر 

 بعد- الرضاعة من عمها وهو-عليها يستأذن جاء القعيس أبي أخا أفلح أن» :عنها اهلل رضي

 صنعت بالذي أخبرت ه--اهلل رسول جاء فلما ،له آذن أن فأَبْيت   قالت ،الحجاب نزل أن

 فقال ،نهم فاستترت أفلح عليَّ  دخل عائشة: قالت داود ألبي رواية ويف ،]ق[ «له آذن أن فأمرين
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 لمرأةا أرضعتني إنما قلت ،أخي امرأة أرضعتك قال أين؟ من قلت عمك؟ وأنا مني أتستترين

  .«عليك فليلج عمك إنه» :فقال فحدثته--اهلل رسول عليَّ  فدخل ،الرجل يرضعني ولم

 كانت أنه ورد فقد ،بعملها ذلك خالفت أنها عنها ن قل وقد عنها اهلل رضي عائشة روته ما هذا

-موطأال يف كما- إخوتها نساء أرضعته لمن تأذن وال ،أخيها وبنات أخواتها أرضعته لمن تأذن

 ال اعنه اهلل رضي عائشة روت فيما فالحجة ،-المحلى يف حزم ابن ذكره كما-إخوتها وبني ،

  لروايتها. مخالًفا عملها من ورد فيما

 بلبن لحرمةا بثبوت فيقولون المسألة هذه يف الجمهور يوافقون الحنفية أن بالذكر الجدير ومن

 ،أيًبا زوجها جانب ويف أرضعت التي المرأة جانب يف الرضاع حرمة بانتشار أي الفحل

 بها. فحكموا أخرى أدلة عندهم قامت بل ،أصلهم يخالفوا لم أنهم والظاهر

636. ............................ 
 

ُرـــــ   يُ َ ع  ـــــَ  َأو    ال  -اَأي ىـــــــــــــ  –  ُ ا   َ ُ   ـــــِ َِ 
 
 

 إذاف الخبر. وفق على األمة أكثر بعمل الترجيح خارجي أمر إلى تعود التي الترجيحات من

ل قد أحَدهما أنَّ  إال القوة يف متساويين وكانا التعارض، ظاهرهما خبران ورد  كثر  أ بمقتباه َعم 

ح فإنه بعدهم  وَمن الصحابة من العلم وأهل   المجتهدين، األئمة ه على ي َرجَّ ض   ليس الذي معار 

  كذلك.

ض الخبر يكون أال فقهو   على األمة أكثر بعمل الخبر ترجيح يف ويشترط  مثل ه خفىي مما المعار 

ح فال كذلك كان فإن األمة. أكثر على  بالخبر علمهم عدم احتمال لقيام األكثر  بعمل ي رجَّ

ض  .المعار 

 ذلك: أمثلة ومن

 وعن يمينه، عن يسلم--اهلل رسول أرى كنت» :قال عنه اهلل رضي وقاص أبي بن سعد عن-1

 يسلم كان--اهلل رسول أن» عنها اهلل رضي عائشة وعن .]م[ .«خده بياض أرى حتى يساره،

  .[صحيح: ت] «.اشيئً  األيمن الشق إلى يميل وجهه تلقاء واحدة تسليمة الصالة يف
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 أن على دلي الثاين والخبر بتسليمتين، يكون الصالة من التحليل أن على يدل األول فالخبر

  وفقه. على األمة أكثر عمل األول الخبر به ترجح ومما واحدة، تسليمة يكون التحليل

 خمسو ،األولى يف سبع الفطر يف التكبير» :قال --النبي أن العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن-2

  الشافعية. أخذ الخبر وبهذا .[حسن: د] «.اآلخرة يف

 يف اءةالقر قبل اأربعً   اتسعً  العيدين يف يكبر كان» :أنه عنه اهلل رضي مسعود ابن عن وروي

 الخبر وهذا .[رز] «ركع ثم اأربعً  كبر فرغ فإذا يقرأ الثانية ويف فيركع، يكبر ثم األولى، الركعة

 أخذ وبه االجتهاد. يدخلها ال التي واألعداد المقادير قبيل من ألنه المرفوع حكم يأخذ

  الحنفية.

 وخمس األولى، ةالركع يف سبع تكبيرة  عشرة اثنتا العيد صالة تكبيرات أن يفيد األول فالخبر

 األولى، الركعة يف خمس تكبيرات، تسع العيد صالة تكبيرات أن يفيد الثاين والخبر الثانية. يف

  الثانية. يف وأربع

  وفقه. على جاء السلف أكثر عمل ألن األول  الخبر الشافعية رجح وقد

ُد َوخَــ  .637 َُ   ــَ   ــ   الــ  ــُ ِــ   بــَ َــ  ـــــــــــــــــــُِس د رــُ
 
 

 ..................................... 
 
 

  يكون: أن إما- معروف هو كما- التعارض عند النصوص بين الترجيح 

  ذلك. ونحو اآلحاد على المشهور وترجيح الراوي، بفقه كالترجيح السند جهة من-1

 المجمل، على والمفسر الظاهر، على والنص األمر، على النهي كترجيح المتن جهة من أو-2

  ذلك. ونحو المجاز على والحقيقة

 على والدال   اإلباحة، الدال على الحظر على الدال النص كترجيح اللفظ: مدلول جهة من أو-3

  ذلك. ونحو الندب على الدال على الوجوب

 يوافق ما كترجيح عليه: وصحتها وجودها يف النصوص تتوقف ال خارج أمر جهة من أو-4

  يوافقه. ال ما على القياس
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 معناهاو اللفظ، مدلول جهة من بالترجيح تتعلق التي القواعد من أيدينا بين التي والقاعدة

 إنف اإلباحة، يقتبي واآلخر الحظر، يقتبي أحدهما وكان تعارضا إذا النصين أن :اإلجمالي

 اإلباحة. يقتبي الذي على مقدم الحظر يقتبي الذي

 :اآلتي ،القاعدة لهذا يشهد ومما 

 .[صحيح: حم] «.يريبك ال ما إلى يريبك ما دع» :--قوله-1

 نم عليه شبه ما ترك فمن مشتبهة، أمور وبينهما بين، والحرام بين، الحالل» :--وقوله-2

 تبان،اس ما يواقع أن أوشك اإلثم، من فيه يشك ما على اجترأ ومن أترك، استبان لما كان اإلثم،

 .]ق[ «.يواقعه أن يوشك الحمى حول يرتع من اهلل حمى والمعاصي

 ام ترجيح ذلك ومن الدين، أمور يف االحتياط على تحث أنها األحاديث هذه من الدليل ووجه

 فكان احالمب بخالف اإلثم توجب الحرام مالبسة ألن اإلباحة  يقتبي ما على الحظر يقتبي

 االحتياط. إلى أقرب

 ذلك: أمثلة ومن

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ)تعالى: قوله

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ٹ) قائل: من جل وقوله .[23]النساء: (ے ے ھ ھ ھ

 (ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ

 األختين بين الجمع تحريم يقتبي األولى اآلية فعموم .[30 ،29 والمعارج:  6،5]المؤمنون:

 ابن عن نهع اهلل رضي مالك اإلمام روى فقد إباحته، يقتبي الثانية اآلية وعموم اليمين، بملك

 يف األختين عن عنه اهلل رضي عفان ابن عثمان سأل رجاًل  أن ذؤيب: بن قبيصة عن شهاب،

 ألصنع كنت وما آية، وحرمتهما آية أحلتهما عثمان: فقال بينهما؟ يجمع هل اليمين، ملك
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 لي كان لو فقال: ذلك عن فسأله ،--النبي أصحاب من رجاًل  فلقي عنده من فخرج ذلك،

 علي أراه شهاب: ابن قال مالك: قال .نكااًل  لجعلته ذلك فعل اأحًد  وجدت ثم شيء األمر من

 [.ط] عنه. اهلل رضي طالب أبي بن

637............................. 
 

رُ   ح  اَوقـــــَ ه      َر     َ بَ   َ ال        ُِ الُـــــــــ   ُِ ا  
 
 

 واحد، وقت يف واحد، محل على نهي، واآلخر أمر أحدهما حديثان أو دليالن توارد إذا أنه أي

 يف ألن  األمر فيه الذي الدليل على النهي، فيه الذي الدليل يقدم فإنه بينهما: الجمع يمكن ولم

 على ممقد المفاسد ودرء للمصلحة، اجلبً  به المأمور فعل ويف للمفسدة، ادرءً  عنه المنهي ترك

 يجب وال المفاسد، كل دفع يجب أنه بداللة العقالء  عن المقرر من وهذا المصالح، جلب

 ذاه على يدل ومما ،ينبغي ما تحصيل على مقدم ينبغي ال ما إزالة أن كما المصالح. كل جلب

 «.ماستطعت ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه، شيء عن نهيتكم إذا» :--قوله المعنى

  .]ق[

 ة،جمل عنها بالكف أمر بل المنهيات، من شيء إتيان يف يرخص لم-- النبي أن الداللة: وجه

 راألم على عنه النهي قدم شيء: يف والنهي األمر ورد متى ولهذا باالستطاعة، قيدها واألوامر

 به.

 اليوم هذا فوافق ،ايومً  يصوم أن نذر من بأن- عنهما اهلل رضي- عمر ابن قبى ذلك: ومثال

 ۓ ے)تعالى: قوله يف بالنذر بالوفاء األمر ورد وإن ألنه يصومه  أال عيد، يوم

 والنهي ،العيد يوم صوم عن--نهيه ورد فقد .[29]الحج: (ڭ ڭ ۓ

 .األمر على مقدم
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ـــ .638 ِْ ِ ُ ـ لِ     ـــح  ـــيِ الـ ـ ـــ   ـــ َ  ـ ــــ ـ ـــ   ِجـ ـــُ  ـــ ن  شُ يَ   ع ـ  ـ
 
 

ـــ ِ   ـــ َلـ ـــِعـ ـ ـــال  ِ  َحا ع ا   ــــ ــــ ـــَ ـ ـــَ ـ ـــاَس ـ ـــ ُ  ـ ـــِ ـ ــــ ـ ـــ ن  ُيع   ـ
 
 

 لمجتهدا على ذلك تعذر فإذا النقلي الدليل قوة معرفة على يدور الترجيح رحى قطب إن قلنا 

 والقياس. لالجتهاد يعدل

ــــــــِ  َ     َو ِ  .639  ـ ــــــــ   رِ  اسِ ال  ِعَ يِ  ت ِ خ ـ  ال 
 
 

ــُ  ِــ     ِْ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ  ـــــَ     ــَ ــ   ــ   كِ ال ِحي ــَ ـــــ  ــَ ِــ  لع        
 
 

 كاآلتي: تسعة وهي القوة، حسب على العلة مسالك ترتيب القياس يف معنا مر

 الدوران. .7 الشبه.-6 المناسبة.-5 والتقسيم. السبر-4 اإليماء.-3 النص.-2 .اإلجماع-1

 الفارق. إلغاء-9 المناط. تنقيح-8
 يف التراجيح وبقي أوضحها، هي ولكن العلل، مسالك على مقصورة ليست هنا والتراجيح

 كتبناه ما ضب  إلى يحتاج هط  وضبْ  ،اجًد  واسع باب وهي دقيقة، لوتفاصي القياس أركان بقية

 يستكمل... لم الذي على شروطه اكتملت وما ،دونه ما على األقوى م  د  وقَ  ،القياس باب يف

 وهكذا.

ــــ َبَ   ُف    َ ــــال   حِس َ َوُقــــ .640 ــــال    ِ ــــ   هُ َ ــــــــ  
 

 ................................. 
 
 

ًض  الحكم هذا وجاء حكم، على المخالف بمفهومه النَّص   َدلَّ  إذا أنه أي   فإن للقياس  امعار 

م القياس   المفهوم. على ي قدَّ

 ذلك: أمثلة ومن

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قوله-1

 الجمعة غير يف المساجد إلى السعي أن فمفهومه .[9]الجمعة: (ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 بوجوب فحكموا الجمعة، على الخمس الصلوات فقهاءال بعض قاس لكن  بواجب ليس

 المفهوم. على القياس يقدم فهنا المفروضة، الصلوات سائر يف الجماعة
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 مرضها، بّين والمريبة عورها، بّين العوراء األضاحي: يف تجوز ال أربع» :--قوله-2

 أن ييقتب العدد فمفهوم .[صحيح: حم، ع] «.تنقي ال التي والكسير ظلعها، بّين والعرجاء

 ذكرو عليها، األربعة هذه غير قياس يف خالف وقع وقد األضاحي، يف يجزئ األربعة هذه غير

موا عليها  قياًسا األربعة بهذه العيب َبي ن   لحوق   عندهم المشهور أن المالكية  ناه القياس وقدَّ

 المفهوم. على
 من» :--ولهق يف الثابت القبض قبل بيعه جواز عدم حكم يف عليه الطعام غير الشافعية قاس-3

موا .]ق[ «.يستوفيه حتى يبعه فال طَعاًما ابتاع  لفظ يف المخالفة مفهوم على هنا القياس وقدَّ

 .الحكم عليه ينطبق ال الطعام غير أن يفيد الذي )الطعام(

640................................ 
 

ـــــ  ـــــَوَقـ ـــــَ      ِ ـ ـــــايِ ـ ــــــ  ................ حد ـ
............ 

م-منهما بكل يقول من عند- الصحابي وقول القياس بين التعارض وقع إذا أنه أي د   ياس الق ق 

 القياس. وهو  اشرعيً  دلياًل  لمخالفته حجيََّته الحالة هذه يف الصحابي قول   ويفقد

 مطلقة. قاعدة تبقى أن تصلح وال التحقيق يف خالف فيها المسألة وهذه

 ذلك: أمثلة ومن

ينة  بيع جواز إلى الشافعية ذهب-1  ثمنال نقد قبل باع مما باع ما اشترى إذا ما وصورتها: الع 

موا وقد الجلي  للقياس طرًدا  حيث عنها اهلل رضي عائشة عن روي ما على القياس هذا قدَّ

 ةبخمسمائ منه ابتاعته ثم أجل إلى درهم بألف امرأة من اعبًد  ابتاع أرقم بن زيد أن أ خبرت

، بئسما» حالة:  أن إال-- اهلل رسول مع جهاده أبطل أنه ازيًد  أخبري اشتريت   وبئسما بعت 

 [.ضعيف: رز، قطن] «.يتوب

 بالباطل. الناس ألموال وأكل   الربا، على تحايل ألنها  محرمة العينة بيوع أن والراجح
 «ذلك إال الناس يصلح ال» وقال: والصائغ  الصبَّاغ يبمن كان أنه عنه اهلل رضي علي   عن-2

 أمانة  يد يدهم ألن هؤالء تبمين عدم يقتبي الذي القياس مع يتعارض األثر وهذا .]شيبة[
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م وقد  لعينا ضاعت إذا المشترك األجير على ضمان ال فقال: األثر على القياس حنيفة أبو قدَّ

  .ومحمد يوسف ألبي خالًفا يده  يف
 مطلقة. قاعدة تبقى أن تصلح وال خالف فيها القاعدة إن قلنا ولهذا
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 الدالالت بني ما الرتجيح

640................................ 
 

ـــــ   ِ  ....................  ــــــ ـــــُ ـ ـــــُعـ ـ ـــــ   ال   َوِ ـ
ــــ د  ُ . بِ 641  ــــِ   ـ ـــــ ــــغد َقـ ــــَ ـ ــــُـ ُِس ـ ــــ ــــَ ـ ـــــ  ُ  ـ

 
 

 ....................................... 
 

 أقوى نهام كان ماف واحدة، مرتبة يف وليست العموم على الداللة قوة يف متفاوتة العموم صيغ

 دونه. ما على ادائمً  ويقدم أولى، كان

 وصالخص يف المنظوم العقد " كتابه يف- اهلل رحمه- القرايف بها بلغ وقد اجًد  كثيرة وهي

 اختلف وقد العموم. صيغ من اشتهر بما يلحق زاده وما ،الفظً  وخمسين مائتين " والعموم

 ي:كاآلت امشهورً  كان ما نذكر ولكن فيه. مرجح ال خالف على القوة يف ترتيبها يف العلماء

  بغيرها: لعمومل المفيدة على اَذاتهب العموم على تدل التي الصيغ تقدم-1
 هي: ،بَذاتها العموم على تدل التيف
 العموم فتفيد و)كل(، و)كافة( و)جمعاء( و)أجمعون( )جميع( مثل المؤكدة: األسماء-أ

مْ  ﴿:تعالى قوله يف كما بذاتها  ل ه  َياَمة   َيْومَ  آت يه   َوك   منهم، فرد كل أي: .[95 مريم:﴾] َفْرًدا اْلق 

ل   ﴿:تعالى قوله يف وكما ينَة   َكَسَبْت  ب َما َنْفس   ك   تفيد )جميعه( كلمة أماو .[38 المدثر:]﴾َره 

 االنفراد. ال االجتماع سبيل على األفراد عموم
 ْمه،أ كر   أتاين من قلت: وإذا مقتباه، عمَّ  شرًطا وقع اسم فكل   واالستفهام الشرط، أسماء-ب

 مكان(. كل عم أكرمتك، جئتني حيثما قلت: وإذا العقالء. من آت   كلَّ  عمَّ 
 إلضافةا أو االستغراق، )أل( من إليها ينبم ما بوساطة وذلك ،بغيرها للعموم المفيدة الصيغو

 .االستفهام أو النهي أو النفي مع جاءت إذا النكرة أو معرفة، إلى
 اآلخر وداللة والجزاء، الشرط داللة قبيل من أحدهما داللة وكانت عامان دليالن تعارض إذا-2

 يغةص على وافق العموم صيغ يف خالف من أكثر ألن أولى  فاألول الجموع، أسماء قبيل من

 .مقابله بخالف والعلة، الحكم إلى مشيرة فيه الداللة وألن والجزاء، الشرط
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 منكر، جمع واآلخر المعرف، الجمع قبيل من أحدهما داللة وكانت عامان دليالن تعارض إذا-3

 يف خالف المعرف الجمع عموم على وافق من بعض ألن وأقوى  أولى المعرف فالجمع

 .المنكر بخالف اإلبهام يدخله ال المعرف الجمع أن كما المنكر،
 األلف دخله جنس اسم واآلخر معرف، جمع اسم أحدهما وكان عامان دليالن تعارض إذا-4

 الواحد ويحتمل العموم يحتمل الجنس اسم ألن الجنس  اسم على الجمع اسم قدم والالم 

 .اعمومً  أقوى فهو كذلك كان وما للعهد، يكون ال فإنه المعرف الجمع اسم بخالف المعهود،
 وعموم والجزاء، الشرط صيغ من امستفادً  أحدهما عموم وكان عامان دليالن تعارض إذا-5

 لكون والجزاء  الشرط داللة ترجيح إلى فريق فذهب المنفية، النكرة من امستفادً  اآلخر

  المعلل. غير من أولى والمعلل .المنفية النكرة بخالف ،معلاًل  فيه الحكم
 ولذلك أقوى، الحكم على النفي داللة ألن النكرة  نفي داللة ترجيح إلى آخر فريق وذهب

 رجل  فيها وكان " الدار يف رجل ال " قال: فلو الكالم، يف اخلفً  يعد منه الواحد خروج فإن

 اللةد تكون وبهذا ،اخلفً  يعد ال منه الواحد خروج فإن الشرط من المستفاد بخالف ،اخلفً  كان

 .الشرط صيغ من أولى المنفية النكرة

641. .............................. 
 

نَ  ــــــــــــــــــِ َُاكُ واِ  ـــــــــ    ا ُ و  ُ   رــَ ُـــــــــِس َِ  ُي
 
 

 أن بين واحتمل تردد اللفظ أن بمعنى أي: واالشتراك التخصيص بين التعارض وقع إذا أنه أي

 على امخصًص  كونه رجحي متعددة معان بين امشتركً  يكون أن أو العموم، من امخصًص  يكون

  االشتراك. على مقدم التخصيص ألن امشتركً  كونه

 فالنكاح: .[22]النساء: (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ)تعالى: قوله مثاله:

 تحرم الزنا من األب موطوءة أن بعبهم فذهب والوطء. العقد بين مشترك ومعناه عام لفظ

 هنا النكاح بكون للعموم اتخصيًص  بالجواز بعبهم وقال االشتراك. على حماًل  االبن، على

 االشتراك. على مقدم والتخصيص الصحيح. العقد
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نَ  .642  ............... ارد ِإضــــــــــ  ـــــَ  َوُ و 
 
 

 ..................................... 
 
 

 وأ المتكلم، صدق عليها توقَّف جملة أو كلمة تقدير هو االقتباء: داللة له ويقال اإلضمار

 .الحقيقي معناه ويتعدد اللفظ يتحد أن فهو االشتراك: أما شرًعا. أو ،عقاًل  كالمه صحة

 النص هذا وكان الناس  كالم أو الشارع، خطاب من نص لدينا كان إذا ما حالة تتناول والقاعدة

 من أكثر بين مشترك لفظ فيه يكون أن أحدهما متعارضان: احتماالن معناه فهم يف عليه يتوارد

 اشرعً  ورالمذك النص لتصحيح اإلضمار سبيل على جملة أو لفظة فيه يقدر أن والثاين معنى،

 االشتراك. على اإلضمار تقديم القاعدة تقرر الحالة هذه ففي  عقاًل  أو

 ذلك: أمثلة ومن

 نهأ الحديث هذا .]م[ .«خداج فهي الكتاب، بفاتحة فيها يقرأ لم صالة صلى من» :--قوله-1

 ينب مشترًكا الصالة لفظ يكون أن األول االحتمال متعارضان: احتماالن فهمه على يتوارد

 سالم وال فيه تكبير ال وما كالجنازة، سجود وال فيه ركوع ال وما الخمس، الصلوات

 للفظا يجعل مشترك، قدر المعاين هذه بين وليس المريض. كصالة فيه قيام ال وما كالطواف،

  .مجماًل  فيكون فيه، حقيقة

 يقرأ لم الخمس الصلوات من صالة من» تقديره: إضمار الكالم يف يكون أن الثاين: واالحتمال

 رأى من به استدلَّ  ما وهذا االشتراك  من أولى واإلضمار  «خداج يفه الكتاب فاتحةب فيها

 الخمس. بالصلوات خاصة الفاتحة قراءة أن العلماء من

 فهمه يف يتوارد اآلية هذه يف الخطاب .[23]النساء: ( ہ ہ) تعالى: قوله-2

 بين امشتركً  «حالئل» لفظ: يكون أن األول: االحتمال بينهما  الجمع يمكن ال احتماالن

 «حالئل» بلفظ المقصود يكون أن الثاين: واالحتمال وطؤها. يحل التي والمرأة الزوجة،

 امتد ما اليمين وبملك بالنكاح أبنائكم وحالئل» تقديره: إضمار مع وطؤها يحل التي المرأة
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 إذا الإ ابنه جارية يتزوج أن لألب يجوز ال أنه على العلماء بعض به استدلَّ  ما وهذا  «حليلتهم

 االشتراك. من أولى اإلضمار ألن ملكه  من خرجت

ــــــــــا د  ........ .642 ـــــــــــ  .......... َرَ ـ
 

 ..................................... 
 

 يؤدي تعارض نوع بينهما وحصل مشترك واآلخر مجازي، أحدهما معنيان: للفظ كان إذا أنه

م المتكلم، لمراد السامع فهم يف خلل إلى  .المشترك المعنى على المجازي المعنى قد 

 .]م[ «.الدهر هو اهلل فإن الدهر، تسبوا ال» :--بقوله ثابت الدهر سب عن النهي أن مثاله:

 تأولنا إذاو الزمان. وبين بينه اللفظ يف االشتراك لزم تعالى، ذاته يف حقيقة الدهر قيل: إذاف

 ألن أولى، المعنى وهذا المجاز ولزم االشتراك، زال الدهر خالق أنه معنى: على الحديث

 االشتراك. من أولى المجاز

يِ  ................ .642   ـــــــــــَ ـــــــــــ 
 

 ..................................... 
 

 .آخر إلى معنى من العربي اللفظ نقل وه النقل:

 إلى الظواهر هذه عن لتنق وال ظواهرها، على تحمل أن األلفاظ يف األصل أنَّ  القاعدة: وتقرر

 يف لفاألص الوضع  يف االنفراد عليها األلفاظ حمل يجب التي الظواهر ومن بدليل. إال غيرها

 شتراك،اال يقابله الوضع يف واالنفراد واحد، معنى إال لها ليس وضعها يف منفردة أنها األلفاظ

ًدا والمعنى واحًدا اللفظ يكون أن وهو َتعد   (الشمس )لفظ ذلك: ومثال وضعه، لتعدد نتيجة م 

 الزم هب ويراد ويطلق ،«الشمس   طلَعت» القائل قول يف كما المعروف الكوكب به ويراد يطلق

  .«الشمس يف جلست» القائل قول يف كما البوء وهو المعنى، ذلك

 يف األصل فإن واحد معنى إال لها ليس وضعها يف منفردة أنها األلفاظ يف األصل كان وإذا

 ة عرفي أو شرعية، جديدة حقائق إلى اللغوية حقائقها من منقولة ليست أنها كذلك األلفاظ

عت التي األلفاظ بعض وردت قد أنه ذلك وبيان األصل، خالف النقل قالوا: ولذلك ض   يف و 
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 الزكاة كألفاظ أخرى لمعان   استعملها قد العرف أو الشرع ولكن معينة، لمعان   العرب لغة

  وغيرها. والصالة

 ورد إذا فإنه النقل وعدم االشتراك عدم األلفاظ يف األصل أن من بيانه سبق ما على وتأسيًسا

 دَّ ي عَ  ألن محتماًل  اللفظ هذا وكان- ذلك يستوجب لدليل- األصلين هذين خالف على لفظ

 .الشرعية المنقوالت قبيل من ي َعدَّ  ألن ومحتماًل  اللفظي، المشترك قبيل من

 لمخَرجا والقدر النماء بين مشترًكا يكون بأن- االشتراك َيْحت مل حيث )الزكاة( لفظ ومثاله:

ق ل ثم فق ، النماء يف حقيقة يكون بأن النقل يحتمل كما- النصاب من  مخَرجال القدر إلى ن 

م النقل  احتمال مع االشتراك احتمال تعارض الحالة هذه ويف النصاب  من  لىع النقل في قدَّ

 االشتراك.

 ذلك: تطبيقات من

 يةوالشافع المالكية من الجمهور فذهب الصالة  يف الفاتحة قراءة حكم يف الفقهاء اختلف

 كل» :--بقوله ذلك على مستدلين الصالة  أركان من ركن الفاتحة قراءة أن إلى والحنابلة

 الشرع لهنق قد الحديث يف الوارد )صالة( فلفظ .]م[ «.خداج فهي القرآن بأم فيها ي قرأ لم صالة

 حمله فيجب المخصوصة  العبادة وهو الشرعي المعنى إلى الدعاء وهو اللغوي المعنى من

  الشرعي. المعنى على

 إن الوا:وق واجباتها  من هي بل الصالة، يف بركن ليست الفاتحة قراءة أن إلى الحنفية وذهب

 الدعاء وهو اللغوي المعنى بين االشتراك سبيل على ي طلق الحديث يف الوارد )صالة( لفظ

 به فيسق  مجماًل  كان مشترًكا كان وإذا المخصوصة، العبادة وهو الشرعي المعنى وبين

  اآلخر. على المعنيين أحد رجحان يتبين حتى االستدالل

 لىع حملناه النقل أو االشتراك على الصالة لفظ حمل تعارض إذا بأنه الشافعية أجاب وقد

 أولى. فالنقل واالشتراك النقل بين اللفظ دار إذا أنه القاعدة إذ النقل 
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642............................... 
 

  َِ ِقَهـــــَ ـــــ ـــــ   ِرـــــ  ع ـــــُِس ـــــُر ِ    ـــــ َ    رُ  ا    ع 
 
 

 واالشتراك األول الشطر يف سبق ما إلى يعود فوقها( )من قوله: من مأخوذة قواعد  أربع هنا

 هي: قواعد، ثالث فتبقى عنه تكلمنا وقد السابق البيت من

 اإلضمار. من أولى التخصيص

 المجاز. من أولى التخصيص

 النقل. من أولى التخصيص

 بإيجاز: التفصيل وإليك

 وتردد غيرهما، أو سنة أو كتاب من نص وجد أنه بمعنى الكالم، يف التعارض وقع إذا أنه أي

م إضمار، فيه يكون أن أو امخصوًص  يكون أن بين ذلك يف اللفظ  على يهف التخصيص اعتبار قد 

 التخصيص فيكون اإلضمار، من خير والمجاز المجاز، من خير التخصيص ألن اإلضمار،

 .اإلضمار من اخيرً 

 سرف   .[185]البقرة: ( ہ ہ ہ ہ ۀ ) تعالى: قوله يف " شهد " لفظ مثاله:

  .امسافرً  يكن ولم امقيمً  كان أي حبر، بمعنى شهد األول: بمعنيين

  فليصمه. ومعرفته، بعينه عاينه أي: ،الشهر شاهد من شهد، الثاين:

 خولد يوجب والثاين " امقيمً  اصحيًح " تقديره زائد، أمر بإضمار يتم األول فالمعنى وعليه

 والمريض والمجنون الصبي حق يف حاصل الشهر شهود ألن وذلك اآلية، يف التخصيص

 بين تعارض اآلية يف وقع وعليه الصوم، منهم واحد على يجب لم أنه مع والمسافر،

 نم أولى التخصيص ألن األول، على اراجًح  الثاين المعنى فيكون واإلضمار، التخصيص

 .اإلضمار
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 مجاز هنا به المراد بل للحقيقة، المقابل وهو المجاز مطلق هنا القاعدة يف بالمجاز المراد ليس

 هذه من واحد كل ألن  نقل وال تخصيص، وال بإضمار، ليس الذي المجاز وهو خاص،

 .اأيًب  مجاز الثالثة

 أن بمعنى أي: والمجاز، التخصيص بين التعارض وقع إذا أنه ومفادها القاعدة فمعنى وعليه

 نهكو على امخصًص  كونه قدم ،امجازً  يكون أن أو امخصًص  يكون أن بين واحتمل تردد اللفظ

 .المجاز من أولى التخصيص ألن ،امجازً 

 واألمر .[196]البقرة: ( ڭ ڭ ڭ ۓ) تعالى: لقوله الشافعية، عند واجبة العمرة مثاله:

 العمرة  عموم ال فيها المشروع بالعمرة مخصصة اآلية أن إلى المالكية وذهب الوجوب. على

، االبتداء يف اإلتمام استعمال ألن  من أولى التخصيص ألن بواجبة ليست فالعمرة وعليه مجاز 

 .المجاز

 أن ينب واحتمل تردد اللفظ أن بمعنى أي: والنقل التخصيص بين التعارض وقع إذا أنه أي 

 على مقدم التخصيص ألن ،منقواًل  كونه على امخصًص  كونه قدم منقواًل  أو امخصًص  يكون

 .غيره

 قال .امطلقً  بشيء شيء مبادلة لغة البيع .[275]البقرة: (ٹ ٹ ٹ ) تعالى: قوله مثاله:

 ألن ة،اآلدمي لبن بيع جواز على باآلية االستدالل يصح وعليه معناه، على باق هو الشافعي:

 عنه، منهي غير عداها ما فيبقى للمنع، المثبتة باألدلة عنها المنهي البيوع منها خرجت اآلية

  اآلدميات. لبن بيع إباحة على دالة اآلية فتكون

 لمستويفا أي الشرعي البيع وهو آخر، معنى إلى اللغوي المعنى من نقل البيع حنيفة: أبو قالو

 وعلى لنقل،ا يلزمه حنيفة أبي وكالم التخصيص، يلزمه الشافعي فكالم وعليه الصحة، لشرائ 

 .أرجح الشافعي كالم فيكون النقل، من خير التخصيص القاعدة
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يِ  َ  َبَ   اىــــــــــ  َأي   .643  َت بَ  ح  قَ  افد خَ    ِو  
 

 .................................. 
 
 

 يصبتخص إال دفعه يمكن ولم واحد، نص يف حكمين أو نصين بين التعارض وقع إذا أنه أي 

 يصتخص ألن الخاص  تأويل على مقدم حينئذ العام تخصيص فإن الخاص، بتأويل أو العام

 رادةإ عدم على دل لما الدليل وألن بكثير  ليس الخاص وتأويل النصوص، يف كثير العام

 عليها، اءوالبق إثباتها يف فتقدم أقوى الخاص الظاهر وداللة ،امرادً  الباقي كون تعين البعض

 .غيره إرادة على دليل يدل مالم ظاهرها على إجراؤها النصوص يف فاألصل

 أمثلة: 

 التخصيص، يحتمل فإنه .[121]األنعام: ( ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) تعالى: قوله-1

 نسي ذاإ ذبيحته فتحل الحنابلة، وبعض الحنفية عند كما ،اناسيً  يذكر لم من يستثنى أي:

 نأ أي: التأويل  ويحتمل النسيان، على المؤاخذة عدم على الدالة األدلة لعمومات التسمية 

، لم مما تأكلوا وال المعنى: فيكون الشافعية، عند كما الذبح، هنا بالتسمية المراد  عليهو يذكَّ

م   والتخصيص ،اعمًد  التسمية ترك وإن الذبيحة فتحل  .التأويل على مقدَّ

 :--لهلقو والنفل  الفرض يف امطلقً  الصيام يف النية اشتراط إلى والظاهرية المالكية ذهب-2

 هذا الجمهور وخص .[صحيح: حم، ع] .«له صيام فال الفجر قبل الصيام يجمع لم من»

 عائشة حديثب واستدلوا الليل، من النية تبييت فيه يجب فال التطوع صيام فاستثنوا العموم

 ال، فقالوا: ،«شيء؟ عندكم هل» فقال: يوم ذات عليها دخل--النبي أن عنها اهلل رضي

 مقدم األول الحديث فتخصيص الليل، من الصيام نوى يكن ولم .]م[ «.صائم إذن إين» فقال:

 الثاين. الحديث تأويل على
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643................................. 
 

َت  ُ     ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ عُ ال    َب  افٌّ َوخـــَ    ىـــــــــِس
 
 

م عام، واآلخر خاص أحدهما دليالن، أو لفظان تعارض إذا أنه أي  العام على الخاص قد 

 .عنه امتأخرً  أو العام على امتقدمً  الخاص كان سواء ،امطلقً 

 أمثلته: ومن

 خصوص تقديم مثل الوقائع، من كثير يف العام على الخاص تقديم على الصحابة إجماع-1

 تعالى: قوله عموم على .[ق] «.صدقة تركناه ما نورث ال» :عن تركته المالية--قوله

  .[11]النساء: (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ)
 قوله عموم على .]ق[ «.عسيلتك ويذوق عسيلته تذوقي حتى ال، ...» :--قوله تقديم-2

 [.230]البقرة: ( جب يئ ىئ مئ)تعالى:

 ھ)تعالى: قوله عموم على .]ق[ «.والصبيان النساء قتل عن» :--نهيه تقديم -3

 .[5]التوبة: ( ھ

ضـــــــــ  َ  َ ا ُ  َ ال   َ َ   اِـــــــــ   َمالَ  .644  ارِ ِ اْلِ 
 
 

 ..................................... 
 

 أن بين الكالم وتردد اللفظ، من المعنى يتعين ولم المراد، فهم يف التعارض وقع إذا أنه أي

 إنهف ،مجماًل  الكالم ويكون فيه، فيتوقف المبمر المعنى أو المجازي، المعنى منه امرادً  يكون

 اللفظ، نم المراد تبين وقرينة بدليل   إال اآلخر، على المعنيين أحد يترجح وال بحكم، حكمي   ال

 فهم عن المخاطب تمنع قرينة إلى يحتاج التعارض عند واإلضمار المجاز من واحد كل ألن

يَّان فهما اآلخر، على أحدهما ترجيَح  عَ نَ مَ  القرينة، اقتباء يف فاستواؤهما الظاهر،
 .س 

 أمثلته: ومن

 ٻ ٱ) تعالى: قوله يف عنده ألمرا ألن الشافعي، عند للصالة الوضوء يف شرط النية-1

  الوجوب. يف ظاهر .[6]المائدة: (پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ



 

 710 

 

 ألن الحدث، إضمار لزم الشافعي، عند كما الوجوب على األمر حملنا لو الحنفية: وقال

 اإلضمار يلزم لم عندنا هو كما الندب على حملناه ولو المحدث. على إال يجب ال الوضوء

 بين عندهما األمر فتردد حقيقته. األمر من يرد لم أي: األمر، لفظ من المجاز يلزم وإنما

 اإلضمار ألن آخر، على قول يترجح ولم بينهما، الخالف حصل ولذا والمجاز، اإلضمار

 للمجاز. مساو

 ه  نفيَ  أراد إن .[249]البقرة: (ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ) تعالى: قوله تفسير يف الزمخشري قال-2

  ه.ملت عن نفيه أي: عنه، بنفيه فعبر منه، ليس أنه معلوم ألنه ،امجازً  فيكون عنه حقيقةً 

 مباف، إضمار على فيكون وجندي، أتباعي من فليس أي: ،ه  باع  تْ أَ  عن نفيه أراد وإن

م فال ،مجماًل  اللفظ فيكون واإلضمار، المجاز فيتعارض  .سواء ألنهما آخر، على معنى يقدَّ

644. ............................ 
 

نَ  ُيََوالــــ ــــ  ـــــ     َحارِ الــــ  ــــِ ـــــ    ــــِ     ِ َ  ــــ   ُ و 
 

 المعنى أم المنقول المعنى منه المراد هل للفظ، السامع عند والتردد التعارض وقع إذا أنه أي

 على يقدم أنه المجاز أحكام من ألن المنقول، المعنى على المجازي المعنى قدم المجازي،

 والنقل ماراإلض بين للمعنى إفادته يف وتردد اللفظ احتمل إذا وكذلك ،التعارض مقام يف النقل

 قلوالن عليه، مجمع الكالم يف اإلضمار جواز ألن وذلك النقل. على فيه اإلضمار جانب ترجح

 .فيه المختلف من أولى عليه والمجمع فيه، مختلف

 أمثلته: ومن

 كهاتر فمن الصالة، ترك الكفر وبين العبد بين»: --قوله يف " الصالة " لفظ المالكية حمل-1

 فهو اهلل دعاء عن أعرض فمن وعليه الطلب، هو الذي الدعاء على .[صحيح: حم] «.كفر فقد

 كبيربالت المبتدأة واألفعال األقوال هو: الذي ،اشرعً  المنقول الصالة معنى على وقدموه كافر،

 ليه،ع مشتملة وهي الصالة جزء هو ألنه عندهم مجاز الدعاء أن باعتبار بالتسليم، والمختتمة

 ل.النق من أولى والمجاز
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 توصف ال بعينها والزيادة الزيادة، هو .[275]البقرة: (ڤ ڤ) تعالى: قوله يف " الربا " أن-2

 أخذ محر التقدير وقالوا: " األخذ " الحنفية فأضمر تأويل، من بد فال وعليه حرمة، وال بحل

  العقد. صح الزيادة إسقاط على والمشتري عئالبا توافق فإذا وعليه الربا،

 قوله رينةبق وذلك الزيادة، على المشتمل العقد إلى الزيادة من الشارع نقله الربا الشافعية وقال

 نفس هو عنه المنهي فيكون وعليه البيع، عقد أي: .[275]البقرة: (ٹ ٹ ٹ )تعالى:

 ماراإلض ألن أولى األول فالقول ةالقاعد على وبناء ال. أم الزيادة ح  على اتفقا سواءً  العقد،

  النقل. من أولى

 

ـــ .645 ــــ ـ ـــع  ـــُرـ اَ ـ ـــح  ُ   ِ ـ جِس ـــَُ ــــ ـــ اُرـ ـــِ ـ ـ ـــ   ِ ـ ـــُ      َ ـ
 

ــــــ  ــــــَ ـ ــــــاَكـ ــــــ ـ ــــــَىـ ر    َرـ ــــــحِس ــــــَ ـ ِ     اُرـ ــــــ ِ َ        ـ
 

 ولفاأل عنه سكت فما القوة، على بناء امقصودً  كان والقواعد ،األحكام لمصادر ترتيبي أي

 اعدالقو كتقديم ذلك، على أنبه كنت لكن الترجيح يف المقدم غير قدمت وربما المقدم، هو

 المحرم. على الواجب أو النهي، على األمر وتقديم المقاصدية، على اللغوية

 الصالة فعالأ كتقديم التعارض عند الوضعي على التكليفي الحكم يرجح الترتيب على وبناءً 

 كليفيالت الحكم إلى ترجع الصالة أفعالف للمسافر، والتأخير التقديم كجمع أوقاتها على

 الشرط. الوضعي الحكم إلى ترجع وأوقاتها الواجب،

 .المشترك على العام ويرجح العام ىعل الخاص-للمعنى اللفظ وضع قسم يف ويرجح

 الكناية. لىع الصريح ويرجح المجاز، على الحقيقة رجحت ىمعنال يف اللفظ استعمال قسم ويف

 ،النص على المفسر ويرجح الظاهر، على النص يرجح ىمعنال على اللفظ داللة قسم ويف

  المفسر. على المحكم ويرجح

 وعلى ،واقتبائه إشارته، على النص عبارة يرجح المعنى على اللفظ داللة كيفية قسم ويف

 دمويق ،المخالفة مفهوم على الموافقة مفهوم قدموي الموافقة على اإلشارة وتقدم المفاهيم،

  ...المفهوم على المنطوق
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 كاآلتي: له ميثل مل ملا واألمثلة

فاق   محل   وهذا المجاز: على الحقيقة متقد-1  المجاز   كان أو مهجورًة، الحقيقة   تكن لم إذا و 

 [.صحيح: حم، د، جه] «جاره بشفعة أحق   الجار  » يث:حد حمل َمن قول ترجيح   مثاله: .اغالبً 

ر على . الشريك على الجار إطالَق  ألن الشريك  على ال المجاو   مجاز 

م   عرفيًة، حقيقةً  ي صبح   المجازَ  فإن مهجورةً  الحقيقة   كانت إذا وأما  لل غويةا الحقيقة على فت قدَّ

 خشبها. من ال ثمرها من األكل على في حَمل   النخلة، هذه من يأكل   ال حلف كَمن المهجورة،

 مع.[24]النساء: (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ) تعالى: قوله يف األمر :الظاهر على النص يقدم-2

 يف ظاهر فاألول .[3]النساء: ( گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ) تعالى: قوله

 أربع لىع الزيادة تحريم يف نص الثاين أن حين يف أربع، من بأكثر الزواج إباحة على الداللة

 لقوته. يرجح هنا ومن
 القول فهذا .جه[] «صالة لكل تتوضأ المستحاضة» :-- قال مثاله :النص على المفسر يقدم-3

 نم الذهن إلى المتبادر ألنه صالة، لكل المستحاضة على الوضوء إيجاب يف نص الكريم

 ففيه وعليه ،صالة كل لوقت أي-للتوقيت الالم باستعارة التأويل ويحتمل بالسياق، المقصود

 «صالة كل لوقت تتوضأ المستحاضة» :-- عنه يرو ما مع يتعارض وهو بالحذف، جازم

 [.طحصحيح: ]

 هذا فيرجح ثم ومن ،-- عهده يف النسخ يحتمل كان وإن التأويل، يحتمل ال مفسر ألنه 

 فروضة.م صالة كل وقت يف واحد بوضوء صلوات يتصل أن لها فيصح وعليه لقوته، المفسر

 الكريم القول هذا فإن .[2]الطالق: (ژ ژ ڈ ڈ)المفسر: على المحكم ميقد-4

 الو قذف، يف محدودين كانا ولو حتى ،امطلقً  العدلين شهادة قبول إلفادة مسوق ألنه مفسر

 .األداء عند للقبول يكون إنما اإلشهاد ألن ،امطلقً  العدول شهادة قبول غير العبارة تحتمل

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ) شأنه: جل وقوله
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-4]النور: (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 رد يف محكم فهو .عداًل  وصار تاب، وإن قذف يف المحدود شهادة قبول عدم يقتبي .[5

 اآلية يف ءااالستثن أن على بناءً  الترجيح هذا ولكنَّ  ،َح َج فرَ  للتأبيد النسخ يحتمل ال إذ شهادته،

 وهو ابت لو شهادته تقبل وإال الفسق ارتفاع على وإنما الشهادة قبول على يعود ال التالية

 .البمير عود يف األقرب

 مع ،[178]البقرة: (ک ک ک ڑ ڑ ):تعالى لقا إشارته: على النص عبارة تقدم-5

 [،93]النساء: (ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ)سبحانه: قوله

 على رتهابإشا الثانية اآلية وتدل القاتل، من القصاص وجوب على بعبارتها األولى اآلية تدل

 ميلز إذ هذا، إلى إشارة جهنم جزاءه أن على اقتصارها يف ألن منه، يقتص ال العامد القاتل أن

 العبارة مدلول رجح ولكن أخرى، عقوبة عليه تجب ال أنه البيان مقام يف االقتصار هذا من

 القصاص. ووجب اإلشارة مدلول على

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ)تعالى: قوله :الموافقة مفهوم على اإلشارة داللة تقدم-6

 رقبة يحرر أن عليه امتعمًد  امؤمنً  قتل من الموافقة بطريق منه يؤخذ ،[92 ]النساء: (ٺ

 عن لقاتلل كفارة الرقبة تحرير ألن جريمته، عن التكفير بهذا خطأ القاتل من أولى ألنه مؤمنة،

 گ گ گ)تعالى: وقوله الخاطئ، من ذنبه عن يكفر أن أولى والعامد ذنبه،

 يجب ال أنه اإلشارة بطريق منه يؤخذ [،93]النساء: (ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 يف لودهخ جزاؤه جعلت إذا الدنيا، يف لذنبه كفارة ال أنه إلى تشير اآلية ألن رقبة تحرير عليه

 رتحري اعمًد  القاتل على يجب فال الداللة، على اإلشارة رجحت تعارضا فلما غير، ال جهنم

 رقبة.
ْسه ال طهور   الماء  » حديث: منطوق ترجيح مثل: :ةالمخالف مفهوم   على المنطوق   يقدم-7  ي نج 

لَّتين  حديث مفهوم على .[صحيح: حم، د، ت، ن] «شيء    وممفه بطريق- منه ي ؤخذ   فإنه الق 
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لَّتين عن نقص ما أن- المخاَلفة  ألولا ومنطوق   يتغّيْر، لم وإنْ  النجاسة، بمالقاة يتنّجس   الق 

ه عدم على يدل   س  ه يتغّير لم إذا تنج  ه أو لون  ه. أو طعم   ريح 
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646 ِ  َ ُ  ال  َ  َل      . َبم    َ َ    ِ َي ــــــــ  ِ  ال ُ ِــــــــ 
 

ــــــــــــــــش      ِ هَ ا ُيـ ــــــــــــــــُ   ِ اج  ـ   َ ضـــــــُ ِ  ا د ِلشـــــــَ
َ هـــــِ 647  ِ    ال ُ    َرِْ َأب  ح  ُك ال  ـــــُ الـــــِ  ح  . َورـــــَ

 
ــ  ــَ ا ُلـ ـــ ــ د َلـ ـــ ـــ ـــ َ   َةـ ــا   ــَ ـ ـــ ـــ ــح  ـ ـــ ـــ ـــ ــ ِس ِإن  ُوِجـ ـــ ــِعـ  ـ

ُُِ  ال  648  ـــــ ـ ـــــ. َوَ ع  ـــــَ ـ ـ ـــــُ آَن ِإج  ـــــُ ـ     ا   َولَ ـ
 

ـــــي    ُِس ُ ـــــَ ـــــ ـــــلد َ ـــــ   ـــــش  ُُ اَقـــــ َيـــــَ ي  ِلـــــ  ح  َرَأو 
ـــ  ا َرجَ 649  ـ ـــ   ـــِ ـ ـ ـــ   ـــ  َ  َ ـ ـ ُُِ  ال   ـــ ــــ ـ ـــع      . َوَ ـ

 
ـــــ َ وَ   َلـ  ُ ـــــ ُ ـ ـــــِل ال  ـ ـــــ   ـــــيِس ِبـ ــــــ ـــــُ ـ ـــــُ ُ  ِلـ ـ     َ ه 

َ ــــــــَ ــــاِ ــــــــَحا650  ِ  َوال  ِ ــــ   َ  ال   . َوِ    ُأُ ــــ  
 

ِ ــــــــــــــــــــــحاَ    َ  َ  اْلج ا ِ َرـــــــــــَ اِضـــــــــــ     َرا
 

 االجتهاد:

 كان. فعل أي يف الوسع استفراغ :لغةً 

 .األحكام مصادر من اعمليً  اشرعيً  احكمً  يستنب  كي وسعه الفقيه استفراغ :اواصطالًح 

 التالية: القيود وفيه االجتهاد، صفة تتبين التعريف منو

 الطاقة. منتهى إلى الجهد بذل وجوب-1

 الحكم. استفادة على قدرته تحققت افقيهً  جهده الباذل يكون أن وجوب-2

 العملية. الشرعية األحكام إلى التوصل المطلوب يكون أن-3

 ولهذا  به ةمستقل نتيجة إلى المجتهد به يصل مما والنظر، البحث بطريق التوصل يكون أن-4

 اجتهاد. له يقال ال حكمها على والمجمع القطعية فالمسائل
 الشرع. أدلة يف النظر ذلك يكون أن-5

 الشرعية األحكام استفادة على القدرة له كانتو االجتهاد ملكة فيه قامت من هو :المجتهد

 التفصيلية. أدلتها من العملية

 رةالعب إنماو أحد، دون أحد به يختص فال ه،آلتَ  لحصَّ  من كل به يتصف أن يمكن وصف وهذا

 بفطنة تمثلةم والنظر االستنباط على ذاتية بقدرة إال األهلية تلك تتحقق وال له، أهاًل  يكون بأن
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 ده،وقواع الشرع أدلة من استفيدت ضواب  الشروط تلك ضرورية، شروط توفر مع وذكاء،

 :كاآلتي شروط خمسة وهي شاء، ما شاء منْ  فيه يقول أنْ  من الدين لحفظ

 على ودالالته وتركيبه الكالم فهم من به يتمكن الذي الوجه على وذلك :العربية اللغة معرفة-1

 ورسوله هللا بكالم اتصال لها التي اللغوية العلوم أصول معرفة التحديد على ويتطلب المعاين،

--، :وهي 

 المعنى، تغير يف يتسبب وما أساسياته، ويفهم اإلعراب، به يستقيم ما منه ويكفيه النحو، علم-أ

 .الخالف دقائق على الوقوف وال التعمق، يشترط وال

 سببب ضبطها به يتغير ما مع الكلمات أصول إليه تعود ما فهم منه ويكفيه الصرف، علم-َ

 والمعاين. الدالالت اختالف على اكثيرً  التأثير من له يقع لما االشتقاق،
 خرجتت وما المعاين، وجوه معرفة من به يتمكن الذي بالمقدار علمه ويكفيه البالغة، علم-ي

 والتأخير التقديم وتأثير واإلنشاء، الخبر كدالالت االستعماالت، من العربية األساليب عليه

 واإلطناب واإليجاز والفصل والوصل والتقييد واإلطالق والتنكير والتعريف والحذف

 ذلك. وغير والكناية، واالستعارة، والتشبيه والمجاز والحقيقة

 والسنن. القرآن أسرار لمعرفة عظيم علم وهو

 (.والبيان )المعاين يعلمَ  إلى حاجته إنماو ،منها البديع علمَ  المجتهد يحتاج وال

 االحتجاج وعصور الجاهلي الشعر من وتستفاد القواميس، ومحلها المفردات، علم- 

 نظورم البن العرب( )لسان مثل شرحها يف مرجع عنده يكون أن كله ذلك من يكفيهو بالشعر،

 الحاجة. عند إليه يعود غيره، أو
 لم وإن أفبل، فهو وجد وإن وأمثاله، كاألصمعي العربية باللغة اعالمً  يكون أن يشترط وال

 ذلك.ك تشترط ال والعروض... واألدب والنقد كالشعر اللغة علوم وبقية ،يشترط فال يوجد

 عرفةم يتطلب وهو نصوصه، من األحكام يستفيد كيف يعرف أن والمقصود :القرآن معرفة-2

 التحديد: على علومه من علوم خمسة
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 خمس نحو هي وقيل: منه، األحكام على دلت التي اآليات بمعرفة وذلك :القرآن أحكام-أ

 أن هعلي لكن القرآن، من ل  ثَ مَ  أو قصة يف الحكم يجد قد فالمجتهد بحصر هذا وليس آية، مئة

 .منه األحكامب ظاهرة عالقة له ما يعرف
 يف،بالتصن فأفردوها خاصة األحكام بآيات اعتنوا العلماء من طائفة أن ذلك يف يساعده ومما

 ومن المالكي، العربي ابن بكر ألبي ومثله الحنفي، للجصاص القرآن( )أحكام ككتاب

 زيرغ المنفعة عظيم األخير وهذا القرطبي، اهلل عبد ألبي القرآن( ألحكام )الجامع فيه الجوامع

 العلم.

 اصدومق التشريع حكم على الوقوف وفيه النزول، أسباب معرفة هل  وأَج  :القرآن نزول علم-َ

 عووض الفهم يف لزلل مورد به والجهل اآلية، معنى عليه يكون الذي الوجه وإدراك الشريعة،

 ن،الداري اختالف أحكام معرفة فوائده: ومن والمدين، المكي معرفة ومنه محله، غير يف للنص

 المكلفين. وأحوال والمناسبات الظروف ومراعاة

 نبنيي لما للمجتهد، منها بد ال معرفته أن إال القرآن، يف قليل وهو :والمنسوخ الناسخ علم-ي

 خالفه. على الحكم وبناء بنص العمل إبطال من عليه

 اتآلي الثابتة القراءات وجوه على الوقوف هو منه يحتاجه والذي :القراءات اختالف علم- 

 جديد، كمح بإفادة وتارة وإيباحه، عنه باإلبانة تارة الحكم، استفادة على تأثير فلها ،األحكام

 القراءات. متون حفظ يشترط الو

 علوم) إلى يرجع الحقيقة يف منها وكثير ،بقواعده يتصل ما منه يعرف :التفسير علم- 

 لمفسرينا أقوال يف التباين وجوه كمعرفة به خاصة جوانب منه لكن (،الفقه )أصول و العربية(

 اإلسرائيليات. وتمييز به، والعارفين أهله ومعرفة إليه، ترجع وما

 نأل االجتهاد، يف بشرط ليس لكنه للمجتهد حسن القرآن حفظ أن مالحظته: نبغيي ومما

 تحصل فقد طريق بأي ذلك أمكنه فإذا الحكم، على الدالة اآلية على يقف أن هو المطلوب

 المقصود.
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 منها: يعرف أن والواجب السنة: معرفة-3

 جرحوال الحديث، مصطلح بعلوم معرفةال يتطلب وهذا السقيم، من الصحيح به يميز ما -أ

 يكفيهو فيه، المتخصصين العارفين على يعتمد أن له لكنو ..الحديث. وعلل والتعديل،

 يخينالش تصحيح مثاًل  فيأخذ العلم، هذا تفاصيل يف واجتهاده بنفسه النظر عن ذلك

 ينالمثبت نم أنهم له تبين إذا الفن هذا أهل من غيرهما أو المعين للحديث ومسلم البخاري

 واعدق يف الفهم من له يكون أن من يعفيه ال التخصص أصحاب على اعتماده أن غير فيه.

 اآلحاد. من المتواتر يميز أن ذلك ومن االختالف. عند به يرجح ما العلم هذا

 طائفةول يجب. وال منها تيسر ما أو حفظها به ويحسن ،األحكام عليها تدور التي األحاديث -ب

 (األخبار )منتقى كتاب فيها النافعة الكتب ومن ،األحكام بأحاديث اعتناء العلماء من

 حجر ابن للحافظ المرام( و)بلوغ للشوكاين األوطار نيل وشرحه تيمية، ابن الدين لمجد

 موارد يعرف أن به ويجدر الصنعاين، األمير البن السالم سبل وشرحه ،العسقالين

 يالحظ أن عليه كما القرآن، نزول ألسباب ما للمجتهد المنفعة من لها فإن األحاديث،

 الفقه يف التأثير نم فلها ثبوتها، وتحقيق وجمعها بتتبعها فيعتني لمتونا يف الثقات زيادات

 .اكثيرً  العلماء اختالف يسبب ما واالستنباط
 الحاجة. عند للحديث الرجوع على والقدرة قراءتها ويكفيه السنة، بقية -ت
 .األحكام إلى للتوصل للمجتهد العظمى القاعدة هو العلم هذاو :الفقه أصول علم معرفة-4

 لمجتهد.ل التحصيل واجب هتفاصيل بجميع فهو ذلك، به يدرك ما الكتاب هذا ثنايا يف وتقدم

 للعلم ينالمنتسب من كثير عنه يغفل ألنه لالهتمام، بالذكر وتخصيصه الشريعة مقاصد ومنه

 المجتهد. حذقه لو الكفاية فيه ما سبق فيما تقدم وقد الشرعي.

 مصادر) يف شرحه تقدم الذي الصحيح اإلجماع :والمقصود :اإلجماع مواضع عرفةم-5

 بخالفه. يقبي لئال وذلك (،األحكام
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 كما منها بسهم له يبرب أن فله للمجتهد، بالزم وليس فبلة الشروط هذه بعد يبقى وما

 ظرالن يف أساليبهم لينظر الفاضلة القرون يف السلف من المجتهدين آراء خاصة يشاء،

 العلماء من سبقه من رأي يعرف أن به يحسن كما وأدبه، الخالف ويعرف واالستنباط،

 .المصير قبل أقوالهم ويتحرى لها، يتعرض التي المسائل يف المجتهدين

 لفروعا كتب دراسة من يتلمسونه وذهبوا االجتهاد طريق أخطأوا ممن كثير خطأ على هنا وننبه

 يالت الخمسة الشروط هذه وأهملوا-التفريع وأسباب األدلة من مجردة كتب وهي- المذهبية

 تعنيه ماب ينمقلد ستكونون بل االجتهاد إلى تصلوا ولن الطريق أخطأتم لهم فنقول ذكرناها،

 .الفروع تلك حذقتم إن الكلمة

 الكتاب من االجتهاد يريدون وذهبوا الحائ ، عرض بالمذاهب ضربوا الذين وبالمقابل

 وأتباعهم، المذاهب أصحاب من األمة لعلماء الفقهي الموروث عن بعيدين مباشرة والسنة

 على عتماداال وهو العدل هو والوس  ،تفري  وال إفراط الف كذلك، أخطأتم لهم فنقول

 المذاهب وأئمة والتابعين الصحابة من األمة علماء فهم من دونستفي والسنة، الكتاب

 تلك من بعيًدا كان وما أخذناه  أقرب كان فما السنة، الكتاب على كلها وتعرض وأتباعهم 

  .طرحناه هومالف

ــ ِ . َواِ ج  651 ـــ ــ   ُلـ ـــ ُِِ  ِ ـ ــ ـ ــاَ  َأج  ــَهـ ــايِس َرـ ـــ ـــ  ـ
 

ُــــ      ُِ ُــــَ َل  َف  ـــــــــَ   ُِ ُ  ا َأو   ـــــــــَ  ا ــــَ شَ ا ُر
ا 652  ِف َأو  رــــَ ِق   ابُ . َوَل  َف ِ    ال      ِ  ــــَ

 
 

ائــــــِ ع ِإَ ا ا ــــــ  ــــــَ ــــــَ   َرْ ، َوجــــــَ و  ُُ  ضــــــــــــــَ
 
 

ـــــــــ   ال   ُ 653 ـــــــــ ِس ِ ـ ــــــــــ َ َل ِ . ِل   ـ ِي َوالح     
 
 

ُِ    ــــــَ ٌّ  ــــــَ َأو    ل   ــــــَ ا َأثــــــ  ــــــِ لــــــَ   ِ َُأ يــــــ 
 
 

 .إدراكها يف العقالء علم يتفاوت ال التي وهي القطعيات: يف االجتهاد يمتنع

 وال زيادة غير من النص عند التوقف فيها األصلو الدين، من القطعية األحكام هنا: والمقصود

 وهي: فيها، يجري ال االجتهادو ،استدراك
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 به، وردت ما على قطعية نصوص هي التي الخاص كألفاظ محكم: صحيح صريح نص كل-1

  ذلك. ونحو الورثة، وفرائض والقذف، الزنا يف الجلدات عدد تحديد مثل
 ،القياس يف هذا عن تكلمنا وقد العبادات. وأصول العقائد أصول وهي التوقيفية: األحكام-2

 يجوز. ال التوقيفية األمور يف االجتهاد نإ وقلنا
 والزكاة الصالة كفرض عليه، األمة إجماع انعقد ما وهو البرورة:ب الدين من المعلوم-3

 هذه فإن الحق، بغير النفس وقتل الخمر وشرب والسرقة الزنا وحرمة والحج، والصيام

 بالجان هذا يف االستنباط تقبل ال أحكامها، من للكافة علم ما على أحكمت شرائع وشبهها

 منها. المعلوم

 عودي وهو االجتهاد، فيه يسوغ فإنه المتقدمة الثالث الجهات من جهة تحت يندرج ال ما جميع

 جهتين: إلى جملته يف

  جهتين: من النص على الظنية وترد الظني: النص-1

 تهدالمج يبذل أن هنا االجتهاد مجالو خاصة، السنة نصوص يف واردة الظنيةو الثبوت:-أ

 األحكام بناء يف الشبهة يزيل بما--اهلل رسول عن الخبر نقل ثبوت إلى للوصول وسعه

 بصحته. العلم قبل الحديث على ويفرع يبني فال البعيفة، األحاديث على
 اهن االجتهاد ومجال والسنة، الكتاب نصوص يف الحكم على واردة والظنية :الداللة-ب

 .االستنباط( )قواعد دور يأتي وهنا ،الحكم على النص داللة هو
 المرسلة، والمصالح كالقياس، النظر، قواعد المجتهد فيه يستعمل وهذا :فيه نص ال ما-2

 النازلة. الواقعة يف الحكم استفادة إلى ليصل ،التشريع ومقاصد واالستصحاب،
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ــ654 ـــ ََبـ ــ  ا   ـــ ــلع ِإَلـ ــاِئـ ــاُ  َقـ ـــ ــَهـ ــِ ـ ـــ ـ ــ. َواِ ج   ح  ـ
 

ـــــ  ـــــِ ـ ـــــ د َأو  ُأَ ـ ــــــ ــــــ ـ ـــــح  اسد َأو  بَ    َأ ِس َوق  ــــــ  َ ـ
ِ   َــ . 655  َ قــ  ـــــِ ِ  َورــَ   بــِ طـــــِ  ُ  و  لَــ ِ شــــــــــَ

 
ــت   ــَ ـ ــَ ـ ـ َِ ــ    ـــ ــَ ـ ـــ ــح  َلـ ـــ ـــ ــِهـ ــَ ـ ـ ــُ ُ  َواج  ـــ ــِعـ ـــ ـــ  و  ُ ـ

 
 خرآ دون زمن على امقصورً  ليس بمعنى أشخاص  على وال مكان وال بزمان يتقيد ال االجتهاد

المفبلة، القرون كأهل
(1)

 البيت  كآل أشخاص على وال المدينة، كأهل معين بلد بأهل وال 

(2)
 ومن وبلد، زمن   أي   يف أنثى، أو كان اذكرً  الشخص يف شروطه تحقق على متوقف بل 

 انمك لكل صالحة والشريعة تنقطع، ال والمستجدات تتناهى، ال الناس حاجات أنَّ  المعلوم

 تفادتس أن تناسب صفة على مقننة بالحوادث يتعلق فيما األحكام جاءت ذلك أجل من وزمان 

 لشريعةا بأدلة متمثلة القوانين وتلك المكلفين، بمصالح يتصل طارئ أمر ألي الحلول منها

 أن يمكن عامة، قواعد أو بواقعة، تختص ال عامة نصوص بين وهي الشاملة، المستوعبة

 المناسبة. األحكام لها فيجد العوارض، لجميع الفقيه يستعملها

 اتالدراس أو الفقهية المجامع عبر العلماء فيها وأفتى مستجدات من عصرنا به أتى ما بل

 مسائلف مجتمعين، األربعة األئمة عن نقل مما أكثر المعاصرة الفقهية القبايا يف الموسوعية

 ،والمواصالت االتصاالت، بوسائل المتعلقة األحكامو الدولية والعالقات والطب البنوك

 والحروب والصناعية، العسكرية، والعلوم الدولية، والسياسات واألقليات، والوزارات،

 لسلعي،ا والتسويق والبورصا، المفتوحة، كالسوق الحديثة: االقتصادية واألنظمة الحديثة،

 ذلك لوك اجذريً  تغير البشري العرف إن بل لها، حصر ال مسائل األقليات... وفقه والبرمجة،

 ريعة،للش تعطياًل  كان وإال حكم، فيها وهلل إال حادثة من ما أنه معنا تقرر كما ،ااجتهادً  يقتبي

                                 
رد على القائلين ببرورة التقيد بفهم السلف من أصحاب القرون الثالثة وهذا ال شك أنه خطأ وفيه دعوة ضمنية لحصر االجتهاد ( هذا فيه 1)

 والفهم على من كان يف هذه الفترة.

 الهاشمية. ساللةالذا فيه رد على القائلين بحصر االجتهاد يف ( وه2)
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 إن البالل عين وهذا مسائل، من الحياة به تستجد ما كل يف لهم دينَ  ال هماًل  الناس   وسي تَرك  

 حصل.

 أو جاهل إما فإنه بشأنه تهتمَّ  وال اسمعً  تعره فال االجتهاد باب بوقف نطق من عليه: وبناءً 

 تبْ صَّ ن كنت إن وعليك الناس. يخال    ال افتراضي مجتمع يف يعيش لكنه العلم ألهل ينسب

كر ْت، التي بالشروط االجتهاد آلة ت حّصل أن الشرعي للعلم نفسك  الجتهادا آلة أصبحت بل ذ 

ل المعلومة، على والوقوف الوصول لسهولة مبت  التي القرون من بكثير أسهل  فَحص 

 األكرم. وربك واجتهد

ـــــحع َوَواجِ  .656 ـــــانَ  ِإن   ـ ـــــ َلـ ـ ـــــت  َأ    ........ـ
 

 ...................................... 
 

 مسلمةال األمة على فرض المجتهدين إيجاد فيكون إليه، الحاجة بقيت ما باق   االجتهاد إن قلنا

 حاجتها... وتسد كفايتها، تتحقق حتى

 من وما تنقبي، ال الناس حاجات أن معنا ثبت لما واجب المجتهد من االجتهاد فحكم :اإذً  

 هاداالجت فوجب هدين مجت عبر إال الوحي انقطاع بعد يكون ال وهذا حكم، فيها وهلل إال حادثة

 .الوحي ضوء يف حقهم يف

 ووسائله. شروطه، فيه وتوفرت االجتهاد ملكة فيه قامت من هو لالجتهاد: والمؤهل

ـــــَوال   ..................... .656 ــــــ ــــــ  ِم   ـ
 

لُ  ــَ ــ    شــ    ــُ ُــ  ـــــَ  ا ــ  ـــــ  يَــ  ُ  ِ الشــــــــــ   لُ يــُ  ِم   يــَ
 

ل االجتهاد شروط استكمل الذي المجتهد أن أي اه بما مكلَّف أهليته وحصَّ  اجتهاده، إليه أدَّ

 يربغ يحكم أن األحوال من بحال له وليس يستفتيه، من وحق حقه يف الشرعي الحكم وهو

 إذا أنه وذلك المجتهدين  من مثله بمذهب يهعل يحتج الو ،الوحي من يراه الذي اجتهاده

  .بعض على حجة بعبهم عمل يكن لم المسلمين علماء اختلف
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 ............ ا ـــ  َ ائِ  حع ُـــــــــِ ـــ   َ   ُ لـــَ  .657
 

 ...................................... 
 

 واعدللق تنزياًل  االجتهاد كان لما أنه وذلك  امخطئً  أو كان امصيبً  األجر من نصيب مجتهد لكل

 قويت امهم فإنه المجتهد، بنظر المعينة المسائل على للدين الكلية والمبادئ الشرعية العامة

 بين االختالف وقع هذا أجل ومن الخطأ، عليه فيجوز معصوم، غير فقوله وقدرته ملكته

 باثوي بل ،امغفورً  خطؤه كان الدين، من الحق إصابة المجتهد قصد كان لما أنه إال الفقهاء،

 أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا» :--النبي قال كما االجتهاد، يف الجهد من بذل ما على

 .]ق[ «.أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا أجران، فله

 إصابة على احرًص  فيها المختلف المسائل يف الحق طلب استمرار ضرورة :هذا الزم ومن

 القوالن--ورسوله اهلل حكم يف يراد أن يمكن وال يتعدد، ال واحد الحق فإن ،الحق

 المختلفان.

 .الفقهاء من ألحد العصمة ظن وامتناع الفقهية، للمذاهب العصبية بطالن :اأيًب  الزمه ومن

 ـــــــــــــــَُاـــــــــــــــطَ  َوِإن   ............... .657
 
 

ـــ  ـــَةـ ـــَ ـ ــــ ـ ـُع    ــ ـــ ـ ــــ ـــِ ـ ـــَ ـ ـ ـــاب  ـــحِ َ ـ ــــ ـــ ُ  ـ ــــ ـ ُاال  ـــ ـ ـــَ خ   ـ
 
 

 رجعو اجتهاده تغير فترة بعد ثم حكم، إلى فيها وتوصل واقعة يف اجتهد إذا المجتهد أنَّ  أي

 األخذ وال يه،ف تقليده يجوز فال المنسوخ، بمنزلة اسابقً  إليه توصل ما صار َقْبل   إليه توصل عما

 لما خالناس بمنزلة صار ألنه  اآخرً  إليه توصل ما إليه ينسب وإنما له، امذهبً  يبَق  لم ألنه به 

 القديم. مذهبه أنه التنبيه مع القول ذكر ويكون ،تقدمه

ـــــــــــِ َ ـــــــــــ  َ َرـــــــــــ .658  ُض ُ    َ  َ    ُ َأ    ارِ اب 
 

ـــــِ   ـــــ   ـــــِ ـــــِ  ـــــَ   ِ   شـــــ   َ اكَ  ي  ب ـــــُ ـــــ   لع يـــــُ ُض ي َُ 
 

 وسائر وأركانه، لشروطه، مستوفًيا اجتهاًدا  شرعي   حكم يف اجتهد إذا المجتهد أن أي

ماته،  حاكم، حكم   االجتهاد بهذا اتصل أو به، فعمل االجتهاد بهذا لغيره المجتهد   وَحَكم مقو 
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 خرآ مجتهد من أو المجتهد نفس من سواء المسألة  تلك يف االجتهاد   َتغيَّر ثم قاض  قباء أو

 بأثر الجديد االجتهاد يعود وال حاله، على يبقى األول االجتهاد عن صدر الذي الحكم فإن

 نم الجديد باالجتهاد العمل يبدأ وإنما والبطالن. بالنقض وال القديم االجتهاد على رجعي

 لمو فيها عمر خالفه مسائل يف بكر أبو حكم فقد  ذلك على الصحابة إجماعو صدوره. حين

 ثم بحكم، مسائل يف عمر وحكم ذلك. يف الصحابة من أحد عليه ينكر ولم حكمه، ينقض

ر له ظهر حين الحق، وقت يف بغيره حكم  ما لىع وهذا قبينا ما على تلك وقال: لتغييره. مبر 

 .نقبي
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 التقليد

ـــــِ 659 ائ ـــــ  ـــــَ ِ  ال ـــــُ ُ  قـــــَ   ُ  قـــــَ  ح   يِ . َويـــــَ
 

ارِــ    َغــــــــــــــــــِرــــــــــــــــــ  ِي ال ُــَ ِل ــ  الــح  ُِ ِب  لد  ــِ  يِ   
...........م  ـــــَ اُ  رـــــَ . َأِو ا ــِس ـــــَ 660   ...حد

 
 ....................................... 

 
 :التقليد

 يسمى الشيء وهذا بالعنق، امحيطً  كونه حال وغيرها الدابة عنق يف الشيء جعل هو :لغة 

 يقول. ما لك يف واتباعه الشخص إلى األمر تفويض يف- استعارة- استعمل ذلك بعد ثم قالدة.

 القول. ذلك قول على حمله الذي بدليله علم غير من القائل قول قبول هو :ااصطالًح و

 حجة. غير من مذهب اتباع أو

 أمور: التعريف بهذا ويخرج

 بذاتها. حجة ألنه  اتقليًد  ليس اإلجماعو والسنة الكتاب من الدليل اتباع-1
 مجتهدين. اتفاق بل اتقليًد  ليس ،آخر مجتهد اجتهادَ  اجتهاده وافق الذي المجتهد-2
 المجتهدين. من ألحد امذهبً  ليس فإنه ،االجتهاد فيه يجري ال ما-3

660. ....................   ُ  ـــــــــــُُ ُ َوَ ـــــــــــ
 

عـــــ  ــــــَ  ِإ    اِ رد قـــــَ   د  ـــــَ ـــــِ ـــــ    بـــــَ ـــــَ    لُ يـــــَ
 

 هإلي توصل بما مكلف ألنه ،اجتهاده يخالف فيما آخر امجتهًد  يقلد أن للمجتهد يحل ال أي

 تقليد يف له عذر وال بنفسه الحكم يعلم أن قادر ألنه وذلك غيره  باتباع امكلفً  وليس باجتهاد،

 غيره.

ــــــاِئ ع  .661 ـــــــ ــــــ َوَجـ ــــــَعـ ،ِلـ ــــــ د  ......... اِجـ
 

 ..................................... 
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 تحصيل أوجب وإنما لذلك، منقطعين فقهاء يكونوا أن اجميعً  الناس يكلف لم تعالى اهلل

 هعلم ما إال أحد  لكل ممكنة ليست األدلة يف النظر وطرق العامة، لحاجة الفقهاء من الكفاية

 .والتقليد االجتهاد موضوع عن خارج وهو دينهم من بالبرورة الناس

 بنفسه الحكم إلى الوصول عن عاجز المكلف أن دام فما الجواز، بل العجز مع واجب وال

 التقليد. هو وهذا والصالح والعلم الدين فيه يعتقد ممن غيره اتباع له فيجوز

 نم غيره اتباع من مانع فال معينة مسألة يف عجز امجتهًد  يكون وقد اعاميً  يكون قد والعاجز

 العجز. تحقق عند المجتهدين

ـــــ سِ  ...................... .661 ـــــَ ـ ـــــَحاُرـ   ـ
 

ــــ ا ُ َ ــــَشــــ ــــ   َ ــــِلــــ  ــــاِئــــت  َِ ــــُهــــ يَ  َأ    َح ال 
 

 واضح، اآلية ومعنى .[43]النحل: (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ )عزوجل: اهلل قال

 يف َحْجرَ  وال الحكم ذلك يعلمون الذين بالوحي العلم أهل اسأل الحكم تعلم لم فمتى

 داويللت البلد يف األطباء أفبل يتحرى كما لدينه يتحرى أن المقلد على ولكن المسألة،

 إذا أما أفتاه. من مذهب المقلد مذهب ألن األورع، أنه يظن من العلم أهل من فيتخير عندهم،

 يف وهذا ،ذلك يف إلزام وال منهما شاء من يقلد فإنه الفتاوى يهعل تاختلفو مفت   من أكثر سأل

 أو مفسدة يخَش  لم ما ذلك فاألصل ونحوه مسجد إمام كان إن غيره حق يف أما نفسه، حق

  .به يفتي من ومتابعة البلد، بمذهب االلتزام فاألصل ال وإن ،امجتمعيً  اخالفً 

 :ذلك تطبيقات منو

- نفيح واآلخر شافعي، أحدهما- مفتيين استفتى ثم وضوئه، بعد عنه أجنبية امرأة لمس لو-1

 على بأنه الحنفي وأفتاه انتقض، قد وضوءه بأن الشافعي فأفتاه ال؟ أو انتقض هل وضوئه عن

  منهما. شاء من يقلد أن فله وضوئه 

 منهما. شاء من يقلد أن فله القبلة جهة تحديد يف مجتهدين اجتهاد عليه اختلف إذا-2
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 فأفتاه- فعيشا واآلخر حنبلي، أحدهما-مفتيين استفتى ثم الصبح، صالة يف يقنت أن أراد إذا-3

 صالة يف نةس بأنه وحكم بالجواز، الشافعي وأفتاه السنة، من ليس بأنه وحكم بالمنع الحنبلي

 حقه، يف ةالسن حكم فله سنة، واعتبره الشافعي قلد إن لكن ،منهما شاء من يقلد أن فله الصبح 

  السهو. بسجود جبره نسيه لو بحيث

 رهقص حكم عن- شافعي واآلخر حنفي، أحدهما-مفتيين لمعصية سافر من استفتى لو-4

 اإلتمام، جوببو الشافعي وأفتاه للصالة، قصره بوجوب الحنفي فأفتاه هذا  سفره يف للصالة

 .منهما شاء من يقلد أن فله يقلد؟ فأيهما
-نفيح واآلخر شافعي، أحدهما-مفتيين استفتى ثم ،اشديًد  امرًض  مرض ثم بالحج أحرم لو-5

 ،التحلل له يجوز فال محصر غير بأنه الشافعي فأفتاه ال؟ أم محصر هو وهل هذا، مرضه عن

 نم يقلد أن فله التحلل  جواز من المحصرين سائر حكم حكمه محصر بأنه الحنفي وأفتاه

 .منهما شاء

 شافعي: له وقال واحدة، طلقت حنبلي: له فقال ،اثالثً  نواه إذا الطالق صريح يف استفتى إن-6

 .هعلي ظغلّ  من بقول األخذ يلزمه وال منهما، شاء من يقلد فإنه  اثالثً  طلقت

ـ .662 ـَة ُض َوال  ـ ـُ ُ ـ   ُ ال   َُ ـعَ     ِ  ـ   ـحِ ال ـ ـ   ـ  ـ
 

ُِ ـــــ   الــــِ ـــــَ   ــــــــــــــــــــــ اَر ــــ  ـــــَ  حُ  ــــُ ـ هــــ  ــــَ  حِ  ــــَ ــــ  ــــَ
 

 لك وليس منهم، اهلل يريده لما اوفقً  والتعبد وجل عز اهلل طاعة المكلفين جميع من الواجب

 هدون،المجت وهم يقدر من فمنهم منهم، اهلل يريده لما التوصل إلى بأنفسهم قادرين المكلفين

 لىإ التوصل يتم خالله ومن يقدر الذي يسأل أن فعليه يقدر ال الذي فأما يقدر، ال من ومنهم

 لعواما إلى بالنسبة المجتهدين فتاوى ألن ذلك ب االلتزام العامي ىعلو منه  اهلل مراد معرفة

 جتهدينالم الفريقين كال من اهلل طاعة تتم وعندها ،المجتهدين إلى بالنسبة الشرعية كاألدلة

 ضبع يف إليه يحتاجون الناس وكل حاصلة، ضرورة التقليد أن تعلم هنا ومن والمقلدين.

 األمور من عليه فيخفى ،امحدودً  اإلنسان علم جعل عزوجل اهلل أن ذلك يف والعلة أحيانهم،
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 الكبار المجتهدين من حتى والدين، العلم يف يقدمه من بتقليد إال امخرًج  منه يجد ال ما

 يف للتقليد أحدهم بطري كان ذلك ومع بحق، المطلق باالجتهاد موصوفون فإنهم أنفسهم،

 اق،العر أهل حديث يف أحمد الشافعي تابع كما ،عليه فيها العلم لخفاء والمسائل المسألة

 العامي؟و حال يكون فكيف المجتهد حال فهذا

َرُس 663 ح  ــُ ــ  د   يد ِلِ   ــ  ُـــــــــِ   ُ ِي َ   . ِر   َأجــ 
 

ُف   َ ِــــــــــــــــِس ا  ــــــــُ هــــــــَ حع ِ َ ــــــــ  َما ــــــــِ  رــــــــَ
ــــالِ . 664  ــــَ ـ ــــا َرـ ـــــ ـــــ ـــــ ا ِ َ   َهـ ــــَ ُ ـــــ   ـ ــــع  َ ـ  كُ َول 

 
 

 كُ الِ ُي ِ ــــــــــــــ   َ ـــــــَ اُ  َ ـــــــَوَرـــــــ   َ ـــــــِ ـــــــ    
 

 رأس على ويأتي الفقهية  المذاهب على االطالع من بدَّ  ال الفقه تحصيل أجل من أي 

 نب وأحمد والشافعي، أنس، بن ومالك ،ةحنيف أبو األربعة: ألئمةا مذاهب الفقهية المذاهب

 دوةق وجعلهم ،اإلسالم أهل نفوس يف القبول لهم تعالى اهلل كتب فقد اهلل، رحمهم حنبل،

 األئمة من أمثالهم من إخوانهم مع جعلهم كما الشريعة، فروع يف العصور مر على لألنام

 ولأص يف الناس أئمة وغيرهم راهويه بن وإسحاق والحميدي عيينة وابن واألوزاعي كالثوري

 الشريعة.

 نم األصحاب من لهم قيض تعالى اهلل ولكن األربعة، هؤالء على امقصورً  االجتهاد يكن ولم

 من كان والشافعي كمالك الفقه يف بعبهم من التأليف أن كما ومسائلهم، بفقههم قاموا

 مقننًا أصبح حتى به، واعتنت خدمته دولةً  مذهب لكل اهلل وهيأ ،مذاهبهم حفظ بأسبا

 كل تَب ك  و الدولة، نظام عليه ويقوم والقباء اإلفتاء يف به العمل يجري الدستورية، كالمواد

علت وحواش   وشروح   ومختصرات   متون   يف مذهب    والمتوسطين للمبتدئين ساللم وج 

المنتهين.و
(1)

  

                                 
 ئدة نذكر نبذة بسيطة عن هذه الساللم، كاآلتي: ( وللفا1)

 المذهب الحنفي:

نور اإليباح ونجاة األرواح يف الفقه الحنفي، وشرحه )مراقي الفالح( المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري. الحنفي -1
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 هـ(.1069)المتوىف: 

وري)-2 د  و المختار للفتوى وشرحه االختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد اهلل ( هـ ـ أ710ه(. أو كنز الدقائق للنسفي)428مختصر الق 

 هـ(.683بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفبل الحنفي )المتوىف: 

 هـ(.593المتوىف: ) الهداية يف شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاين المرغيناين، أبو الحسن برهان الدين-3

المعروفة بحاشية ابن عابدين، المؤلف: عالء الدين محمد بن )محمد أمين «. الدر المختار شرح تنوير األبصار»رد المحتار على -4

 هـ(.1306المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي )المتوىف: 

 هـ(.587ؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساين الحنفي )المتوىف: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع الم-5

 المذهب المالكي: 

هـ(. 983متن األخبري يف العبادات على مذهب اإلمام مالك، المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير األخبري )المتوىف: -1

 صالح عبد السميع اآلبي.للعالمة  "هداية المتعبد السالك"وشرحه المسمى 

متن العشماوية يف مذهب اإلمام مالك، المؤلف: عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني بن عتيق بن الشيخ سعيد بن الشيخ حسن، أبو النجا -2

 هـ(10العشماوي القاهري األزهري المالكي )المتوىف: ق 

هـ(. وعليها شروح 386لرحمن النفزي، القيرواين، المالكي )المتوىف: متن الرسالة، المؤلف: أبو محمد عبد اهلل بن )أبي زيد( عبد ا-3

هـ(. 1335كثيرة. ومن أهمها الثمر الداين شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواين، المؤلف: صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري )المتوىف: 

)أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي  والفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين. المؤلف: أحمد بن غانم

 هـ(.1126األزهري المالكي )المتوىف: 

هـ( وعليه شروح 776مختصر العالمة خليل، المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )المتوىف: -4

: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوىف: كثيرة وحواشي، وأهمها حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف

 هـ(.1230

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد الحفيد.-5

 المذهب الشافعي:

 متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمواله، المؤلف: سالم بن سمير الحبرمي، وله شروح كثيرة.-1

ؤلف: أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب األصفهاين )المتوىف: متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، الم-2

 هـ(.593

الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس، المؤلف: أحمد بن عمر الشاطري وشرحه البنه محمد، وتعليقات العالمة سالم بن سعيد بكير -3

 باغيثان.

ك، المؤلف: أح-3 مد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّق يب الشافعي )المتوىف: عمدة السال ك َوعدة النَّاس 

 هـ(.769

 هـ(. ومن أهم شروحه:676منهاج الطالبين وعمدة المفتين يف الفقه، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوىف: -5

 ه(.974أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )المتويف:المحتاج يف شرح المنهاج، المؤلف:  تحفة-أ

المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوىف:  نهاية-ب
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لَّم قطر أهل لكل دج  و   حتى  وهي اآلخر، القطر أهل عن الواحد المذهب يف امَّ  انوعً  يختلف س 

 التتلمذ ةآف أن إال عليها الفقه طالب يتخرج ياإلسالم للفقه متنوعة إسالمية مدارس األخير يف

 نَّ إ بل األدلة، من الفروع كتب لخلو وذلك والجمود  التعصب إلى تؤدي الطريقة هذه على

 بالكت هذه يف تجد ال وربما ،الرسول وقال اهلل بقال اًل الاستد يسمع وال دهوًرا يدرس أحدهم

 وسةالوس إلى يؤدي قد مما ،الرجال فهوم عن الناتج التبييق إلى افةباإلض .حديًثا وال آية

 حرف من راماإلح لتكبيرة النية كمقارنة التطبيق  صعبة   والقيود   الحريف، التدين عن الناتجة

 ويف ومرات   ات  مرّ  أحدهم يكبر هؤالء من رأيت قد وكم اإلحرام... تكبيرة من الراء إلى الهمز

 السمحة. اهلل شريعة هكذا وما جديدة، جماعة مع الصالة يعيد األخير

                                 
 هـ(.1004

 المجموع شرح المهذب، للنووي مع تكملة السبكي والمطيعي.-6

 المذهب الحنبلي:

رات يف الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: محّمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي )المتوىف: أخصر المختص-1

 هـ(.1083

عمدة الفقه، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير -2

هـ( وشرحه العدة شرح العمدة، المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء 620سي )المتوىف: بابن قدامة المقد

 هـ(.624الدين المقدسي )المتوىف: 

 هـ(.1033دليل الطالب لنيل المطالب، المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي )المتوىف: -3

يف اختصار المقنع، المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، أو زاد المستقنع  

هـ(. وشرحه الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين 968شرف الدين، أبو النجا )المتوىف: 

 هـ(.0511ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوىف: 

ت وحي ابن النجار، وشرحه دقائق أولي النهى، المؤلف: -4 منتهى اإلرادات يف جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، المؤلف: محمد بن أحمد الف 

وتي الحنبلي )المتوىف:  هـ(. أو االقناع للحجاوي وشرحه كشاف 1051منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الب ه 

 متن اإلقناع. للبهوتي.القناع عن 

 المغني البن قدامة.-5
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 أن مع مذهًبا وجعلها الوحي، يف الواردة المتعددة الصور من واحدة بصورة التقيد وكذلك

 ومثل ا،مذهبً  وجعله االستفتاح دعاء صور من واحدة بصورة بالتقيد له ويمثل سعة، فيه األمر

 كثير. هذا

 هذه العلماء   عَ فرَّ  لماذا الطالب يدري فال الشريعة، مقاصد عن الكتب هذه ْعد  ب   وكذلك 

 من لموجب   تغيرت قد تالتفريعا هذه من وكثير هناك، ومنعوا هنا أجازوا ولماذا ،الفروع

ْد  لم أو الفتوى، تغير موجبات  من وأخطر جامدين، زالوا ما والمتمذهبون ،أصاًل  مجودة َتع 

 أقوال   مع رسوله، وقول اهلل قول من المستقاة المسائَل  ركمت المذاهب كتَب  أن هذا

 اهلل أقوال بين واالستدالل العمل يف خل    إلى أدى مما المذاهب، أئمة من األشخاص

 زاد وقد والرواية، الرأي بين خل  وهذا المذاهب، أئمة من بوعينالمت أقوال بينو ورسوله،

 يف ينظرون ال وهم األجيال مرور مع اية  والر تسيت نوو التفريع، لكثرة الرواية على يالرأ

 حليلالت يف مودليله المذهبي الفقه على علماء جفتخرَّ  الرجال، آراء يف ينظرون وإنما الوحي

 بهاوأوج أحمد، وأباحها الشافعي مهاحرَّ  قال استفتيَ  ما فإذا الوحي  ال الرجال الأقو التحريم

 أهل انحراف سبب وهو ،العلماء هم يحرمو يحلل الذي فجعلوا حنيفة... أبو وكرهها مالك

الكتاب.
(1)

  

 اكً شر فرأينا سافلين، أسفل إلى وتردت انحطت يةاإلسالم األمة على التمذهب خيم ولما

 الهجرة من األلف بعد الحواشي على اطلع وَمن المذهب، ضمن وأدرج ،المتمذهبون له لأصَّ 

 بقول النص وعارضوا النص، وجود مع الرأي المذاهب يف فأدخلوا ،نقوله ما صدق علم

 وهكذا. ... المحكم وجود ظل يف المتشابهب واحتجوا بالخالف، أو المذهب، علماء

                                 
يا عدي اطرح هذا الوثن من  "عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب، فقال: دليل ذلك  (1)

[ حتى فرغ 31]التوبة:  {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل}عنقك، فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه اآلية 

فتلك »قلت: بلى، قال: « أليس يحرمون ما أحل اهلل فتحرمونه، ويحلون ما حرم اهلل فتستحلونه؟»دهم، فقال: منها، فقلت: إنا لسنا نعب

 حديث حسن رواه الطبراين وغيره. «. عبادتهم
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 القبايا ةوكثر باألمة، النازلة المسائل لكثرة وذلك التطبيق  صالحةَ  تعد لم التمذهب ةونظري 

 يف جديدة طريقة وظهور فقهية، مجامع تكوين ضرورة إلى أدى مما المعاصرة، الفقهية

 إال اهلل ويأبى الفردي، االجتهاد من الخطأ عن أبعد وهي الجماعي، االجتهاد وهي االجتهاد،

 ..الساعة. قيام إلى البشر بحاجات الوفاء على القادر هو والسنة الكتاب من وحيه يكون أن

 الشريعة بمثابة هبمذه يكون أن هممن واحد وال قصد ما الفقهاء من األئمة هؤالء أن واعلم

 ألهل النصيحة أرادوا بل واجتهاده، رأيه على الناس يحمل أن منهم أحد قصد وال المعصومة،

 اصوابً  اعتبارهم يف وآراؤهم مذاهبهم وبقيت والنظر، الفقه آلة من اهلل آتاهم بما اإلسالم

َيْت  وقد ،الخطأ يحتمل و   الدليل، خالفت إن بأقوالهم األخذ عدم يف عبارات واحد كل عن ر 

َعْت  وقد م   الناظم: قول يف ج 

ـال ــــفــــة أبــــو قـــ ـي ـــ ـن ـام   حـــ  اإلمـــ

ــًذ  ــيَ  اأخ ــوال ـأق ــى بـ ـت ـا حـ ــَرضــــ ع ــ   ت

ـالــــك   ـام   ومـــ   الــــهــــجــــرة   دار   إمـــ

ـنــــه كــــالم   كــــل   ـبــــول   ذو مـــ  قـــ

ـافـــعـــي   ـال والشــــ ـتـــمـــوا إن قــ  رأيــ

نَ   الــجــدارا فــاضــــربــوا الــحــديــث   مــ 

ـال وأحــمــد   ـبــوا ال لــهــم قـ ـتـ  تــكـ

ـاالت   هــذي   األربــعــةْ  األئــمــةْ  مــقـ

ـا ـــهــ  ب  ــص  عَ ــــت ذي لـكـل   لـــَقــْمـــع 

 

 

ـــغـــي ال ـب ــ ـن ـــــالم   لـــه لـــمـــن يــ  إس

 المرتبـــى والحــديــث   الكتــاب   على

ـاَل  ــْد  قـ ـارَ  وق ــحــوَ  أشـــ جــرة   ن ــحــ   ال

ـنــه  الــرســـــول   ســـــوى مــردود   ومـ

ــيْ  ــول ــً  ق ــف ـال ــخـ ـا ام ــمـ ــوا ل ــم ـت  رويـ

ـالـــَف  بـــقـــولـــيَ  خــ ـارا الـــمـــ  ـبــ  األخــ

ه مــا ــ  ــوا ذلــك أصــــَل  بــْل  قــلــت  اطــلــب

ــْل  ــم ـاع ـا فـ ــهـ ـا ألنَّ  ب ــهـ ـي ــةْ  فـ ــع ــف ـن  مـ

ـــصفون ـــدون والمـن ــت ــ ــ ــ ــ ــ ـــبالنب يقـ  يـ

 

 ومن طالبهم ولكنَّ  الوحي، على تتلمذوا وإنما مذاهب المذاهب أئمة زمن يف يكن ولم

 مذبالتتل الوحي على التتلمذ من واستبدلوا وصاغوها، المذاهب صنعوا من هم بعدهم جاء

  .امجتهًد  اعالمً  ال أعمى امقلًد  تنتج األحوال أحسن يف الطريقة وهذه العلماء، آراء على
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 تدربوال ،األحكام مظان على للتعرف الفقهي البناء حلقات من حلقةً  دراستها تبقى ولكن

 مع تتغير ال لتيا الثابتة المسائل يف منها واالستفادة الوحي، نصوص وتفسير التفريع، على

 بنية تعلم اإذ منها فيسلم التعصب مسألة وأما عليها، التخريج ويف الفتوى، تغير موجبات

 ولكاألص الفقهي، البناء حلقات بقية استكمل إذا الجمود من ويسلم والتدرب، التفقه

 ة.الفقهي والنوازل المقارن، والفقه األحكام وأدلة الفقهية والبواب  والقواعد والمقاصد

ِح  َ  ِ     يسِ لُ  َب    ُِضـــــــــَ   َوَأب   .665  َعُـــــــــ 
 

م  ـــــَ   ــــِ ـــــَ ــــِ  حد ل ــــ   ــــَ  ــــ   ــــِ  ح  َ  ـــــَ     َول ــــ   ــــ      ال
 

 مذهب اتباع وهو المذهبي: التعصب هو يعنينا والذي معلوم، أمره وهذا مذموم كله التعصب 

 المذاهب ذم أو مذهبه، خالفه الذي بالدليل العلم مع وصوابه وخطأه ومرجوحه راجحه يف

 بمنزلة آراؤهم تجعل أن اأبًد  يرضون ال أنفسهم المذاهب أئمة أن مع مذهبه، غير األخرى

 ومنهم ،مؤول أو منسوخ المذهب ببد النص نأ المتعصبين بعض صرح ولكن النصوص،

 نهاأ أو والسنة، الكتاب أدلة يف النظر بعبهم وحرم ،غيره دون بالمذهب االلتزام يوجب من

 تطورو المذهب، يف المخالف خلف الصالة بعبهم وحرم ،المسلمين تفريق يف اسببً  تكون

 وعفر من يجعل أن أو محاريب، أربعة الزمن من فترة يف الحرام المسجد يف جعل أن إلى األمر

 الخروج من تعد ذلك سوى وأمور ،والعكس الشافعي خلف للحنفي الصالة بطالن المذهب

 يةوالمذهب التقليد على يشنعون العلماء من اكثيرً  جعل مما المستقيم، والصراط الهدى عن

 ءهؤال أَ رَّ َج فَ  ،ضواب  دون من مصراعيه على امفتوًح  االجتهاد باب وتركوا ،التشنيع غاية

 الفوضى ظهور إلى أدى امم علم، بغير الدين أحكام يف الكالم على الجهال من اكثيرً  بدورهم

 المنشورات وقراء والمتعالمون، والمثقفون، الوعاظ، وأفتى ،الفقهاء   َفَقلَّ  الفقهية 

تيبات  واختل  ،ألمةل والتمزق مالتشرذ وازداد والتفسيق التبديع رَ ث  وكَ  ،الشيخ   ادي  َح وأ   ،والك 

 االعتدال. يجاوز مسلك كل يف الشأن وهكذا بالنابل، الحابل
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 الـخـالف

يُ  .666 ِِ  َأ ـــــــــ  ْع  ِ  ت ِ ال  ُ  شـــــــــَ  َ ال    َ َب    ل َُ
 
 

 ................................ 
 

 ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: قال الناس، بين ساريةً  جعلها التي الكونية اهلل سنن من الخالف

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 فهو عمومه، على يحمل الخالف وهذا .[119،118]هود: (ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں) قال: كما المخلوقات بين تمايز

 الحلو جعلو ،واألفكار واأللوان واألمزجة األطعمة بين فخالف .[22]الروم: (ہ

 اختالفو ،والبارد الحار وجعل والنهار، لاللي وجعل والنور، الظلمة وجعل والحامض،

 ...واأللوان األلسنة

666............................... 
 
 

ـــــ  ُ ورـــــِ   رـــــُ    م  ُـــــ  ـــــُ    ع رـــــَ ـــــُ ـــــَ    ع ورـــــَ  ُ  ي
 
 

 األشخاص اتباعو الوحي عن اإلعراض عن الناتج الخالف هو المذموم: الخالفف

 ة،الديني والخصومة الجهلو والتعصب والكبر والحسد والهوى والعدوان البغيو والشهوات

 والكفر. ،الوحي على العقل وتقديم الفالسفة، وتعظيم بالفلسفة، واألخذ المذموم، والتقليد

 ،القبائح من أو ،شعائرهم من هو مافي للكافرين المسلم مخالفة قصد هو المحمود: الخالفو

 مقصد وهو .للمسلمين وصالح نفع فيه مما وال للمسلمين اعرفً  يصبح ولم خصائصهم من أو

 لهذه الطالبة والنصوص ،المسلم من مطلوبة المخالفة وهذه التشريع، مقاصد من عام

 والظرف ،مخالفته المطلوب العمل حسب على وذلك والندب الوجوب بين دائرة المخالفة

 فأصول الفقه، أصول يتناوله مما ليسا-والمذموم المحمود-النوعان وهذان فيه. المطلوب

 وآدابه. أسبابه يفو هفي سنفصل الذي وهذا الفقهاء بين الفروع يف السائغ لخالفا يتناول الفقه
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ــــ و  ِى  َ  َوَ   .667 ــــ ِ  ت ِ ِِ ال    َ ِرـ َ ـ ــــم  َ ـ     ال 
 
 

غـــــِ ِ   شـــــِ ـــــ  ُ  ِل ــــــــــــــَ   ل   لـــــَ ِح  لـــــَ لـــــ  ـــــَ  يـــــُ
 

 قهيةالف الفروع يف سائغ وحكام ومفتين فقهاء من المجتهدين بين الواقع االختالف أن أي

 وال منه احرًج  صدرك قيب فال يقينية، غير أدلتها التي العقيدة فروع يف وكذلك االجتهادية

-معنا مر ماك-والمخطئين المصيبين الطرفين على األجر رتب قد الشارع ألن بسببه  تمتغ

 وال نذمه ال وقع إذا ولكن فيه، نرغب وال عليه، نحرص فال الشارع، من مطلوب غير ولكنه

  أولى. الخالف من الخروج فإن أمكن، ما منه الخروجو التحقيق المطلوب بل منه، نستغرب

(1)

ُـــــــــُ . 668  ُ َ اُ ُ  ُر َرْع ِ    اِ  ـــــــــ  ِ َأِـــــــــ   اك  َُ   
 

ــــــــــــــا ِ   كِ ـــــــ   َُاِ  َوال   ا َقح  َأ َ ـــــــُ  ـــــــِح َأي ى   ك  اـــــــ  
ـــا   . َلَما خُ 669  ــــ ـــَ ـ ـــَ ـ ـ ـــ   ع، َوال  ـــُ ـ فع َوُبـ ـــ   ـ ُُ 

 
  َ  ِ يد َواي  ُي َ    و  ـــــــــــــُُ ـ َ  ع،  ــــُ ـــــــــــــ   ـــــــــــــِ ـ  ا   َيـ

اُ َوال. 670  ُ  ِر       ـــــــ  ِـــــــِ   خَ ال     ِ   ُ َوال      ُ    
 
 

ِ   َ وَ   ــــــِ ـــَهـــاُ  ِ ــــــ   ال ـــِم   َرــــــا ِ ــــــ     س  اِ ج 
 
 

 الخالف فيهم حدث ثم الواحد، والرسول ،الواحد والكتاب الواحد، الدين أهل اإلسالم أهل

 ،ماإلسال ألهل حصل الذي خالفال هذا يف تسببت ثمانية   أسباب   هذه  و التوحد، هذا كل بعد

 راضاإلع عن ةالناتج وهي المذموم الخالف يف ذكرناها التي الخارجية األسباب إلى باإلضافة

 والكبر والحسد والهوى والعدوان والبغي والشهوات األشخاص واتباع الوحي عن

 وتعظيم بالفلسفة، واألخذ المذموم، والتقليد الدينية، والخصومة والجهل والتعصب

 تسببت لتيا فهي اآلتية الثمانية األسباب وأما .والكفر الوحي، على العقل وتقديم الفالسفة،

 نحس مع والمذاهب اآلراء، يف تباينوا حتى وفقهائها األمة علماء بين الحاصل الخالف يف

ل هم نيتهم  ذلك: بعد نفصل   ثم مجملة نذكرها ونحن ...وَتَأو 

 .والمعاين األلفاظ اشتراك جهة من الخالف-1

                                 
 ( استخلصت هذه األسباب مع شرحها من كتاب: اإلنصاف يف التنبيه على المعاين واألسباب التي أوجبت االختالف المؤلف: عبد اهلل1)

 بن محمد بن السيد البطليوسي األندلسي.



 

 737 

 

 .والتركيب اإلفراد جهة من العارض الخالف-2
 .والخصوص العموم جهة من العارض الخالف-3
 .ازلمجوا الحقيقة جهة من العارض الخالف-4
 .الرواية جهة من العارض الخالف-5
 .النسخ قبل من العارض الخالف-6
 .اإلباحة قبل من العارض الخالف-7
 .فيه نص ال فيما االجتهاد جهة من العارض الخالف-8

 :أقسام ثالثة إلى ينقسم السبب هذا

 :نوعان وهو ،المفردة اللفظة موضوع يف اشتراك   -1

 هاركالن وكالصريم:  والطهر. الحيض القرء: مثل :متبادة مختلفة معاين يجمع اشتراك-أ

 .اآلخر واىف إذا ينصرم ألنه اصريمً  منهما واحد كل سمي وانما األسود. الليل أو األبيض،
 لهقو من النفي، معنى يف اختالفهم مثل :متبادة غير مختلفة معاين يجمع اشتراك-ب

 موضع لىإ موضع من ينفى الحجازيون قال [.33]المائدة: (گ ک ک ک)تعالى:

 ىبمعن استعماله فمن العرب، عند مستعمالن والمعنيان ،ويحبس يسجن العراقيون وقال

 :المسجونين بعض قال السجن
ها نَ خرجنا م   يا ونحن مَن اْهل لدن  ا

 

 وال األحيا فلســـنا من األموات فيها 

 ة  ــاجــلح اًـ يوم انـــجــالس اءناـج إذا 

 

 الدنيا من هذا اءــج ناـلــوق بناـجـع 

 من فحسبنه لنسائه قاله .]ق[ «.ايًد  أطولكن بي الحاقً  أسرعكن» :--قوله النوع هذا ومن 

 أنه ذحينئ علمن قبلها زينب ماتت فلما المرادة انهأ عائشة فظنت القصر ضد هو الذي الطول

 فالن تقول والعرب ،صدقة أكثرهن زينب وكانت والكرم الفبل هو الذي الطول أراد نماإ

 :الشاعر قال ،بذاًل  وأكثر منه أكرم كان ذاإ فالن من ايًد  أطول
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ــم ــك   ول ــرَ  ي ـث ـان   أكـ ـيـ ـتـ ــفـ ـااًل  ال  مـ

 

ــكــنْ   ـان ول ــمْ  كـ ه ــَ ــول ـا أط  ذراعـ

 ەئ ):تعالى قولهك :لفظها موضوع دون الكلمة أحوال اختالف قبل من العارض االشتراك-2 

 عليه يمل لم ما يكتب أن الكاتب مبارة قوم قال .[282]البقرة: ( ۇئ وئ وئ ەئ

 أشغالهما من يمنعا أن ماتهمبار آخرون وقال ،الشهادة بخالف يشهد أن الشهيد ومبارة

 :هقول أنَّ  الخالف هذا أوجب وانما  عليهما فيه ذلك يشق وقت يف والشهادة الكتابة ويكلفا

 نيكو أن هذا على فيلزم لراءا بفتح «يباَررْ  وال» :تقديره يكون أن يحتمل «.يبار وال»

 يفالتبع بإظهار مسعود ابن يقرأ كان وهكذا ،فاعلهما يسم لم مابه مفعواًل  والشهيد الكاتب

 .الراء وفتح

 الشهيدو الكاتب يكون أن هذا على فيلزم الراء بكسر «رْ يبار   وال» :ديرهقت يكون أن ويحتمل

 .الراء وكسر التبعيف بإظهار عمر ابن يقرأ كان وهكذا فاعلين

 .[233]البقرة: ( ائ ائ ى ى ې ې ې ې ) :تعالى قوله هذا ومثل

 نوعان: وهو ،بعض على األلفاظ   بعض   وبناء   الكالم تركيب قبل من العارض االشتراك-3

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ) :تعالى قولهك :متبادة مختلفة معان على يدل ما-أ

 :معناه قوم قال .[127]النساء: (ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 وقلة لدمامتهن نكاحهن عن وترغبون أراد إنما :آخرون وقال ،لمالهن نكاحهن يف وترغبون

 .مالهن

 يف ورغبت ،فيه زهدت إذا الشيء عن رغبت تقول العرب أن االختالف هذا أوجب وإنما

 التأويلين احتمل الجر حرف منه سق  اتركيبً  الكالم ركب فلما عليه حرصت ذاإ الشيء

 .المتبادين

 فإن .[157]النساء: (گ گ گ ) :تعالى كقوله :متبادة غير مختلفة معان على يدل ما-ب

 لملع  ا الى اعائًد  يرونه اوقومً  ،-السالم عليه-المسيح على اعائًد  قتلوه من البمير يرون اقومً 
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 العرب قول من فيجعلونه .[157]النساء: (ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ) :قوله يف المذكور

 .ابحثً  المسألة وقتلت ،اعلمً  الشيء قتلت

 آخر. دليل لىإ يحتاج ال بحيث التعبد يف منه المقصود الغرض الدليل استيفاء باإلفراد: المراد

 ڇ ڇ چ چ چ) تعالى: وقوله .[1]النساء: (ٻ ٻ ٻ ٱ) تعالى: كقوله

 .دالتعب من منها المراد لغرضل مستوفيةً  بنفسها قائمة آية كل فان .[136]النساء: (ڇ

 على البينة» :--وقوله [.]صحيح: حم، جه «.غارم الزعيم» :--كقوله :واألحاديث

 [.]صحيح: ت «.عليه المدعى على واليمين المدعي

 تمام وورد التعبد من المراد للغرض مستوف   غيرَ  الدليل يرد أن وهو عكسه والتركيب:

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ) :تعالى كقوله آخر. دليل يف الغرض

 من أن اآلية هذه فظاهر .[20]الشورى: (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 نهام ؤتوني   وال الدنيا على يحرصون الناس من اكثيرً  نشاهد ونحن منها أوتيَ  الدنيا حرث أراد

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :أخرى آية يف قال ثم يباحإو بيان الى محتاج كالم فهو ،اشيئً 

 اهلل مراد بانَ  األولى اآلية الى اآلية هذه أضيفت فإذا .[18]اإلسراء: (ڀ ڀ پ پ پ

 .اإلشكال وارتفع تعالى

 ( ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى) :تعالى وقوله 

 ۓ ۓ ے) :أخرى آية يف قال ثم له ستجابي   فال يدعو الداعي نرى ونحن .[186]البقرة:

 هأن على الثانية اآلية هذه يف المشيئة اشتراط فدل .[41]األنعام: (ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .األولى اآلية يف مراد

 والزكاة الصالة يف مجملة الواردة كاآليات الحديث يفسرها ثم مجملة يةاآل وردت وربما 

 .ذلك جميع واآلثار السنة شرحت ثم والحج والصيام
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 التخيير هايركب وال التصيير أو والعكس، الرجاء يركبها وال بالوعيد المتعلقة األدلة يأخذ من أو

 والعكس.

 :نوعان سببال هذاو

 أما ،اوخصوًص  اعمومً  يستعمل فإنه (اإلنسان) نحو :المفردة اللفظة موضوع يف يعرض-1

 ٻ ٻ) :وقوله .[6]االنفطار: (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ):تعالى فكقوله العموم

 ەئ ائ ائ):قوله آخر دون اواحًد  يخص ال عام لفظ أنه على ويدل .[2]العصر: (پ ٻ

 .جملة من الإ يستثنى وال منه فاستثنى .[227]الشعراء: (وئ ەئ

 :وقوله ،"كلمك الذي الرجل ولقيت تعلم الذي اإلنسان جاءين" :قولهم نحو والخصوص

 كثير وهذا الخبز جميع أكل وال الماء جميع يشرب ولم ،"الخبز أكلت" و "الماء شربت"

 الوحي. نصوص يف اكثيرً  وقع وقد منه اإلكثار عن شهرته تغني مشهور

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ):تعالى قولهك :التركيب يف يعرض والثاين -2

 اهلل إن» :--بقوله خصصت ثم اعمومً  نزلت اآلية هذه نإ قوم قال .[284]البقرة: (ڈ

 رضي عائشة عن وروي .]ق[ .«تتكلم أو تعمل لم ما أنفسها، به حدثت ما أمتي عن تجاوز

 حأص األول والقول .وأعلن أسر بما اهلل يحاسبه الكافر يف خصوص هي :قالت انهأ عنها اهلل

 وال .[284]البقرة: (ک ک ڑ ڑ ژ ژ ) :ذلك ثرإب تعالى لقوله  وأوضح

 ثم اخصوًص  ال اعمومً  وقع الخطاب أن على فدل له مغفور غير معذب الكافر أن يف خالف

 .كرذ   بما صخص

 هأثبت من مذهب على فيه كالمنا نماإو ،ثباتهإ الى آخرون وذهب ،ازلمجا بطالإ الى قوم ذهب

 (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) :تعالى لقوله ،غيره يجوز ال الذي الصحيح ألنه
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 الرد يف القول إلطالة وجه وال .[195]الشعراء: (ۀ ۀ ڻ) :تعالى وقوله .[4]إبراهيم:

 المجاز. يف ذلك عن تكلمنا وقد أنكره من على

 :أنواع ثالثة ازلمجاو

 ارفهتع قد الذي المقدار يكون قد فإنه الميزان نحو: ،المفردة اللفظة موضوع يف يعرض نوع-1

 همابين عادلت إذا "الشيئين بين وازنت" :العرب تقول العدل ويكون ،متهمعامال يف الناس

 :كثير قال ومعرفة حصافة له كانت إذا نواز   ورجل
ــي ــــالء رأتــن ــلــجــام بــأش ــهــا ال  وعــل

 

ـادن   أبــزى الــقــوم مــن  ـاطــن   بـ ـبـ ـتـ  مـ

ـإن  ــروَق  أك   فـ ــع ـام   م ــظـ ــع ــي ال ـن ـإنـ  فـ

 

 

 

ـا إذا  ت   مـ ــْ ــومَ  َوَزن ــق ــوم   ال ــق ـال ن   بـ  واز 

 .الكالم ميزان وللنحو الشعر ميزان للعروض ويقال 

 اهلل: رحمه العزيز عبد بن عمر يرثي الشعراء بعض وقال

فنون غيــب قــد للحــد الــدا نوا إذ ا  دف

 

معــانَ  بــدير    لموازين   قســــطــاَس  ســــ  ا

 لعدله. بالميزان-اهلل رحمه-عمر فشبه 

 :ولاأل أوجه ثالثة على امجازً  وتستعملها حقيقة تستعملها العرب نإف السلسلة ذلك ومن

ْبت  » :--قوله ذلك فمن ،عليه اإلكراهو األمر على اإلجبار ل   َعج  اَلس  ي السَّ
وَن ف  َقاد  ْن َقْوم  ي 

م 

 :خراش أبي كقول ،عنه والكف الشي من المنع :الثاين [.: حم]صحيح .«اْلَجنَّة  إ َلى 

ــلــيــس ــدار كــعــهــد ف  مــالــك أم يــا ال

 

 الســـالســــل بــالرقــاب أحــاطــت ولكن 

 غشمها عن الغاشمة األيدي كفت التي وموانعه اإلسالم حدود بالسالسل يريد 

 گ گ گ ک ک ک ک):تعالى قوله هذا ومن .بحقها الإ الدماء سفك من ومنعت

 .[8]يس: (ڳ ڳ گ

 ويقال الماء لوتسلس الحديث تسلسل كقولهم ،واتصل بعض ثرإ يف بعبه تتابع ما :والثالث

 :حجر بن أوس قال ،وسلسال وسالسل سلسل ماء

ـيـــه   ـنــ ـالـــكـــي   وأشـــــربــ ـأنـــه   الـــهــ  كــ

 

ـنــه   يف ْت جـرَ  غــديـر    ـت  ســــلســــل   الـريـح   م
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 :الرمة ذو قال ،الرمل وسالسل البرق سالسل وقالوا

 َ ــــ   بــيــنَ  ش  حــْ وَ  مــنْ  دمــانــة  أل   ويــقــة  س

 

 ل  الســـالســــ   ذات   ر  فْ الع   الجبــال   وبينَ  

 ماك فيرفعونه "زيد   مات" نحو: ،وغيره عرابإ من عليها المختلفة أحوالها يف ضيعر ونوع-2 

 ."ازيًد  اهلل   أمات" :قولهم يرفعون

 .عليه عزمي   نماوإ عزميَ  ال واألمر   .[21]محمد: (ڃ ڄ ڄ ) :تعالى قوله ومنه

 .والنهار الليل يف مكرهم بل المراد نماإو .[33]سبأ: (ڤ ٹ ٹ ٹ) تعالى: قولهكو
 ،لخبرا بصيغة يرد األمر :فنحو ،بعض على األلفاظ بعض وبناء التركيب يف يعرض ونوع-3

 والواجب ،باإليجا بصيغة يرد والنفي ،النفي بصيغة يرد واإليجاب ،األمر بصيغة يرد والخبر

 صورةب يرد والمدح ،الواجب بصيغة يردان والممتنع والممكن ،والممتنع الممكن بصيغة يرد

 ...التقليل رةبصو يرد والتكثير ،التكثير بصورة يرد والتقليل ،المدح بصورة يرد والذم ،الذم

 من نوع وكل ،اللسان من بعلم تحقق من اال عليها يقف ال التي الكالم أساليب من ذلك ونحو

 نوع. كل على أمثلة لذكرنا التطويل ولوال البيان أغراض من غرض به يقصد هذه

 جهات: عشر من الخالف ويكون

 ذوذش كان أو ،اضابطً  يكن لم أو ثقة، أو عداًل  الناقل يكن لم أو يتصل، لم كأن اإلسناد: فساد-1

 قادحة... علة فيها أو الرواية يف نكارة أو
 لطبراينا اهرو بما له ونمثل :آلخر وعالم لبلد بلد من يختلف يثح إليهم الواصلة السنة مقدار-2

 حنيفة يأب مسند يف نعيم وأبو واالستذكار، التمهيد يف رالب عبد وابن األوس ، المعجم يف

 قلتف حنيفة أبا فيها فألفيت   مكة قدمت قال أنه التنوري سعيد بن الوارث عبد عن وغيرهم

 أبي ابنَ  ت  فأتي .باطل والشرط باطل البيع :فقال ؟اشرطً  وشرط ابيعً  باع رجل يف تقول ما :له

 :فقال ذلك عن هفسألت شبرمة ابنَ  فأتيت   .باطل والشرط جائز البيع :فقال ذلك عن فسألته ليلى

 على يتفقون ال العراق فقهاء من ثالثة اهلل سبحان يا :نفسي يف فقلت .جائز والشرط جائز البيع
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 نيحدث ؟لك قاال ما أدري ما :فقال صاحباه قال بما فأخبرته حنيفة أبي لىإ فعدت ومسألة

 باطل فالبيع «.وشرط بيع عن--اهلل رسول ـَهى»نَ :قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو

 ؟لك االق ما أدري ما :فقال صاحباه قال بما فأخبرته ليلى أبي ابن لىإ فعدت .باطل والشرط

 أن--اهلل رسول أمرين» :قالت عنها اهلل رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام حدثني

 قال بما برتهفأخ شبرمة ابن لىإ فعدت قال .باطل والشرط جائز البيع «.فأعتقها بريرة شتريأ

 :قال جابر عن دثار بن محارب عن كدام بن مسعر حدثني ؟لك قاال ما أدري ما :فقال صاحباه

 .جائز والشرط جائز البيع «.المدينة لىإ هحمالنَ  لي وشرط ابعيرً --النبي بعت  »

 ديثح كل فينزل متعددة أحكامه وأن ،الوضعية األحكام يف بالشرط يتعلق عما تكلمنا وقد

 سبق. كما نوع على
 محدث عند يصح الحديث فتجد واضح، أمره وهذا الرواية: قبول شروط يف االختالف-3

 والرد. القبول يف شرطه على بناء  آخر محدث ويبعفه
يث لفظ دون بالمعنى الرواية نقل-4 ه من اْلَواق ع خالفال َووجه :ب َعْين ه الَحد  َهة َهذ   النَّاس َأن اْلج 

و من َذل ك َوغير وألوانهم صورهم ف ي يتفاضلون َكَما وأفهامهم قرائحهم ف ي يتفاضلون  رهمأ م 

بَما ،وأحوالهم ي يسمع َأن اّتفق َفر  او  يث الرَّ  ف ي َمْعنَاه   فيتصور َغيره من َأو--النَّب ي من الَحد 

َهة غير على َنفسه ي اْلَمْعنى َذل ك َعن عبر َفإ ذا ،أرادها الَّت ي اْلج   غير على َنفسه ف ي هتصور الَّذ 

َهة اَل  حدث قد َكانَ  أرادها الَّت ي اْلج  نْه   قصد غير َعن سمع َما فب خ 
 اْلَكاَلم َأن َوَذل َك  ،َذل ك لىإ م 

د ْفَظة ف يه   تكون َوقد ،َوَثاَلَثة َمْعنيين يْحَتمل قد اْلَواح  ْشَترَكة اللَّ ْيء على تقع الَّت ي اْلم   وضده الشَّ

ب قصوا» :--َكَقْول ه َوار   وفروا ي ر يد َأن يْحَتمل عفواا :َفَقوله .]ق[ «.ىاللح عفوااو الشَّ

َراده يفهم َفاَل  ،وخففوا قلل وا ب ه   ي ر يد َأن َويْحَتمل ،وكثروا  ،خرآ لفظ من ب َدل يل الإ َذل ك من م 

يًعا والمعنيان  َعفا" :َوَكَذل َك  ،كثر إذا "النَّاقة ر  بْ وَ  َعفا" :ي َقال اْلَعَرب َكاَلم ف ي موجودان َجم 

 َأي .[95]األعراف: (حئ جئ ی ی ی ی ىئ) :َوجل عز اهلل َقاَل  "َلحمَها

وا  :جرير َقاَل  ،َكث ر 
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ا ــَّ ـن كـ ــَ ــض   َول ــع َف  ن ــْ ي ا الســـــَّ ــَ ه ــْ ن
ــ   م

 

ــ    ــَ  ق  ؤ  ســــْ أَ ب ـيــات  ع م افـ حــْ ــَّ ــل ــوم   ال  ك

َهْير َقاَل  درس إذا "اْلمنزل َعفا" :َوي َقال   :ز 

ـا فــ ةَ  آل مـــن عـــَ مـــَ
اطـــ   الـــجـــواء   فـــَ

 

ـالـــقـــوادم   ن  مـــْ يـــَ فـــَ   ـاء   فــ ـالـــحســــ  فــ

د اْلَمْعنى لىإ--النَّب ي يذهب َأن يجوز َهَذا مثل َفف ي  ي َويْذهب اْلَواح  او   اْلَمْعنى الى َعنه   الرَّ

د غير َأَراَده   َما ضد َعنه   روى قد َكانَ  ب َعْين ه َلفظه دون سمع َما معنى أّدى َفإ ذا اآلخر  َوَلو ،َعام 

نْه   يفهم َأن أَلَْوَشَك  ب َعْين ه َلفظه أّدى
 كونسي َهَذا َأن--علم َوقد ،األول يفهم لم َما اآلخر م 

 من ىأوع مبلغ فرب سمع، كما فبلغه اشيئً  منا سمع اامرً  اهلل نبر» :َذل ك من امحذرً  َفَقاَل  بعده

 [.ت-]صحيح «.سامع

ود اْبن َعن قوم َرَواه   َما نحو :به الإ المعنى يتم ال الحديث من شيء اطسقإ جهة من-5 ي َمْسع   َرض 

ئ َل  َأنه َعنه   اهلل نّ  َلْيَلة َعن س  َبه   َما " :َفَقاَل  اْلج 
نَّا َصح  يَ  [.لس] ."َأَحد   م  و   آخر َطر يق من َعنه   َور 

اَلء  " :َفَقاَل  الزط من اقومً  رأى َأنه نّ  َلْيَلة بالجن َرَأْيت من أشبه َهؤ  يثالَح  َفَهَذا [.بز] ."اْلج   د 

َدَها َأنه على يدل  نماإو متعارضان ترى َكَما فالحديثان يشهدها لم َأنه على يدل ولواأل َشه 

ض أوجب ي َأن َبينهَما التََّعار  يث روى الَّذ  نْه   ق أس األول الَحد 
 نماإو َغيره َرَواَها كلمة م 

يث َدَها َما الَحد   .َغْير ي أحد منا َشه 
-النَّب ي َأن من قوم َرَواه   َما نحو :له الموجب السبب نقَل  لغف  وي   الحديث المحدث ينقل أن-6

-وا الَّذين بالعرنيين أ ت ي  همَأْيدي ب قطع مرأف النَّب ي لقاح على وأغاروا اإلسالم َعن اْرَتد 

وا عيونهم وسمل وأرجلهم ة   َوترك   ردتوَ  َوقد ]ق[. .َمات وا َحتَّى يسقون َفاَل  يستسقون ب اْلحرَّ

َواَيات َعنه   ض َهَذا عرض نماإو ."اْلمثَلة َعن نهى" :َأنه َشتَّى طرق من الر   َأن أجل من التََّعار 

ي يث روى الَّذ  ي َسببه نقل أغفل األول الَحد   كَذل   بهم فعل نماإ َفَقاَل  َغيره َوَرَواه   ،أوجبه الَّذ 

 .فعلهم ب مثل فجزاهم براعيه مثل وا ألَنهم
 نع نقل حيث الفجر قنوت مثاله :بعبه سماع ويفوت الحديث بعض المحدث يسمع نأ-7

 اشهرً  قنت» :--اهلل رسول أن ومسلم البخاري ومنهم المحدثين من جمع أخرجه ما أنس
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 شهر اروالمقد الصبح على فاقتصروا «.وذكوان رعل، على يدعو الصبح صالة يف الركوع بعد

 ثم عليهم، يدعو اشهرً  قنت» :--النبي أن أنس عن والبيهقي ارقطنيالد وأخرجه ،واحد

 الخمسة روضالف يف القنوت فنقلوا «.الدنيا فارق حتى يقنت يزل فلم الصبح يف فأما تركه،

 .الدنيا فارق أن إلى والصبح شهر، لمدة

ْيخ جازةإ يف وارد هنا والغل  :الشيوخ لقاء دون الصحف من الحديث نقل-8  ،هل َقائ   دون َله   الشَّ

ذ ثمَّ  ،َعَلْيه   والبب    ف من هعلمَ  َذل ك بعد َيْأخ  ح   يحهاصح يعلم اَل  الَّت ي والكتب المسودة الص 

بَما ،سقيمها من َخالَفة َكاَنت َور  وف فيصحف َشْيخه لر َواَية م  ر   بوينس اأْلَْلَفاظ ويبدل اْلح 

يع  .َله   اَظال مً  َشْيخه لىإ َذل ك َجم 
َواة من اكثيرً  َأن َوَذل َك  :باإلعراب الجهل جهة من-9 يث ر   اَل  اْلَعَرب ب ل َسان جهال   قوم   الَحد 

 َفَق  لحركاتبا المتبادين اْلَمْعنيين َبين تفرق قد اْلَعَربو ،والمنصوب اْلَمْرف وع َبين يفرقون

د َواللَّْفظ ل َأن ترى َأال ،َواح  بمَ  َوالنّصب الّرْفع من َأكثر َبينهَما َلْيَس  َواْلَمْفع ول اْلَفاع   َث حدَّ  اَفر 

حدث   يث   اْلم  ي نْه  م   َلْفَظةً  عفَ فر ب اْلَحد  َها بَها َينْو  ي َرىأ ْخ  َب َونَص  ،فاعل َأنَّ َها بَها َينْو   ،ولمفع َأنَّ

امع َعنه   َفنقل يث َذل ك السَّ نْه   جهاًل   رفع َما َونصب نصب َما َفرفع الَحد 
 اأْلَمرْين   َبين ب َما م 

حدث َأَراَده   َما ضد الى اْلَمْعنى فانعكس  قرشي يقتل اَل »:--َقْوله َأن ترى َأال ،األول اْلم 

م جزمت إذا [.م] «.اْلَيْوم بعد اصبرً   َله   َكانَ  رفعت وإذا النهي، معنى َله   َكانَ  "يقتْل " نم   الالَّ

 واإلعالم. اإلخبار معنى
ْطن يّ  ف يه   وضع َوقد اجًد  كثير النَّْوع َوَهَذا :التصحيف جهة من-10 اَرق  ورً َمْش  اكتابً  اهلل َرحَمه الدَّ  اه 

اه   يف" َسمَّ  .شئت إن إليه فارجع "اْلحفاظ َتْصح 

 :نوعين إلى أواًل  يتنوع النوع هذا من العارض الخالف
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 جميعو الصحيح هو ثباتهإو ،أثبته من وبين النسخ أنكر من نبي عارض خالف األول النوع-1

 لبروراتا دفع بمنزلة ألنه خالفه الى يلتفت ال من ذلك يف خالف نماإو له مثبتون السنة أهل

 .العيان نكارإو
 :امأقس ثالثة إلى ينقسم النوع وهذا ،بالنسخ القائلين بين عارض خالف الثاين النوع-2

 .ال أم والنهي باألمر يجوز كما النسخ فيها يجوز هل األخبار يف اختالفهم-أ
 .ال أم القرآن السنة تنسخ أن يجوز هل اختالفهم-ب
 انهأ الى وبعبهم نسخت انهأ لىإ بعبهم فذهب والحديث القرآن من أشياء يف اختالفهم-ت

 .تنسخ مل

 عن مله وأباحها عباده على فيها تعالى اهلل وسع أشياء قبل من يعرض الخالف من النوع هذاو

 ةوصال والتشهدات، واالستفتاح، واإلقامة األذان صفة يف الناس كاختالف--نبيه طريق

 الجهر،و ،القراءات ووجوه التشريق وتكبير الجنازة وتكبيرات العيد، وتكبيرات الخوف،

  .ذلك ونحو الصالة يف واإلرسال والقبض سملة،ببال واإلسرار

 لىإ ذلك عند الفقيه عزفيف حديث أو قرآن من نص وجود فيه يعدم فيما يكون نماإ النوع هذاو

 :الشاعر قال كما القياسو داالجتها استعمال

مَ  إذا د  ـــه   عـــَ ـي  نـــص   وجـــودَ  الـــفـــقــ

 

َق   ـالـــةَ  ال تـــعـــلـــَّ ـاس   مـــحــ ـيــ ـالـــقــ  بــ

 :نوعان الباب هذا من العارض والخالف 

 .له والمثبتين والقياس لالجتهاد المنكرين بين الواقع الخالف-1

 رالمصاد على بناء االجتهاد يف وقواعدهم قياسهم يف القياس أصحاب بين يعرض خالف-2

 افعيينوالش المالكيين كاختالف مذهب كل عند المختلفة األصولية والقواعد فيها، المختلف

 لعلمي،ا التحصيل يف المجتهدين مستويات ختالفال يعود وذلك  والحنبليين والحنفيين
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 ىإل المائل والطبع تجاهات،واال والمدارس، ،األفهام واختالف والفطنة، الذكاء تومستويا

 االجتهادات. تباين إلى أدى ذلك كل والمعتدل... ،الترخص إلى والمائل ،العزائم
 ذلك: على األمثلة ومن

 بكر أبا اختاروا ثم الخالفة على--النبي موت بعد الصحابة بين ابتداءً  حصل الذي الخالف-1

 ."لدنيانا نرضاه أفال لدينا رضيه" وقالوا: بالقياس
 يذو وتوريث الرد وباب واإلخوة الجد كباب المواريث، علم من مسائل يف الصحابة خالف-2

 النص. ورود لعدم األرحام
 الزكاة. مانعي حول وعمر بكر أبي بين حصل الذي الخالف-3

 النص. ورود عدم عن ناتج الفقهاء بين الحاصل الخالف ومعظم

اقـــــِ  .671 َ ا ـــــَ  حع َو ـــــَ َُاَأ ـــ      رـــَ   ُ  ـــــــــــَ  شـــَ
 

ت ُ الــ    ِ  ــِ ـــــ   ِم   الـــــ   ا ــِ ــ  ـــــَ    َُ  جَــ  ح  قـــــَ  ِــِ
 

 وال األمة، فقهاء بين جار   وهو ،االجتهادية المسائل يف الواقع هو السائغ فالخال إن قلنا

 بشرية ال كل واستيعابه   لسعته الدين هذا طبيعة من جزء ألنه الخالف  هذا رفع أحد يستطيع

 اإلضافةب البلدان، طبائع واختالف الشعوب، بحاجات ليفي فروعه  يف امرنً  يكون أن فناسب

 نأ مأمورون فالمكلفون كذلك األمر أن دام وما السائغ، الخالف يف ذكرت التي األسباب إلى

 ال الشهيرة القاعدة هذه تأتي عليه وبناءً  يرفعوه  أن ال الخالف مع (1) يتعاملون كيف يتعلموا

                                 
( لالستزادة ينظر: كتاب البواب  الفقهية للتعامل مع المخالف يف المسائل األصلية والفرعية لـ أ. د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي. 1)

ما ي تقرب به إلى اهلل وحوار )وجوب تصحيح النية( وذلك أن تصحيح النية مشروع عند كل -1وخالصته يمكن أن نجملها يف نقاط كاآلتي: 

المخالف والرد عليه من أعمال البر ولهذا يجب على المحاور أن يكون قصده تصحيح الخطأ وبيان الصواب ال التشهير بالمخالف أو 

و يف حكم )الحذر من تزكية النفس( إذا خالفك أحد  إخوانك يف فهم نص أ-2تنقيصه ومن كانت نيته غير ذلك فعليه بالتوقف عن الحوار. 

مسألة فال ينبغي لك أن تعتقد أنك مصيب صواًبا كاماًل ال يحتمل الخطأ وأن مخالفك مخطئ خطًا ال يحتمل الصواب وإياك ومدَح نفسك 

)توطين النفس على قبول الحق( حاول أن تعود نفسك على قبول الحق إذا ظهر الحق مع -3بأنك أعلم منه وأن تذمه بأنه أقل  منك علًما.

)التعامل مع الخالف على أنه أمر طبيعي يف البشر فينبغي مراعاته( اختالف المفاهيم ومعرفة األحكام -4ك حتى إذا كان أقلَّ علًما،مخالف
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)وجوب مراعاة القدرات العقلية( -5مما تتفاوت فيه العقول البشرية ورفعه عنهم متعذر قال تعالى )وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك(.

ائل العلمية من حيث الظهور والخفاء وتختلف القدرات العقلية يف إدراك معاين النصوص أو أحكام المسائل  ولهذا فالبد من تختلف المس

)وجوب مراعاة األحوال والبيئات( تتغير الفتوى، -6مراعاة هذا األمر يف الطبيعة البشرية فإن اهلل خلق الخلق يف صور شتى وقدرات مختلفة.

ير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد، هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غل  عظيم على واختالفها بحسب تغ

)ال إنكاَر وال تبديَع وال تفسيَق يف مسائل االجتهاد -7الشريعة أوجب الحرج والمشقة، فإن الشريعة تتشوف لمصالح العباد والبالد .

)وجوب البعد عن الحوار المعلن إال للبرورة( الحوار المعلن كثيًرا ما يحمل -8ا صريًحا(.والخالف إال إذا خالف دلياًل صحيًح 

المتحاورين أو أحدهما على اإلصرار على موقفه وعدم تأمل كالم المخالف إال للرد ال لمعرفة مدى موافقته للصواب أو معارضته له ولذلك 

 الرد أو النقد( الرد على المخالف أمر اعتاد عليه العلماء من صدر اإلسالم إلى )الحذر من التجاوز يف-9نلجأ للحوار المعلن للبرورة. 

اليوم وليس يف ذلك حرج وال محذور وإنما الحرج والمحذور هو يف التعدي على المخالف وظلمه ونسبة فعل أو قول إليه لم يفعله ولم 

)التعامل مع الظاهر( نقد -11ك أو تتهمه بالفسق أو بالجهل. )وجوب تعظيم حرمات المسلمين( ال ينغي لك أن تسفه مخالف-10يقله. 

، تعامل هالمخالف أو مناظرته ينبغى أن يكون مع المخالفة الظاهرة ال مع نيته وباطنه فإن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما ال يجوز التعامل ب

االعتراف بما -إنصاف المخالف يتمثل يف عدة أمور أ)وجوب إنصاف المخالف(: و-12مع الظاهر فق  وكذلك تعامل مع ظاهر قوله. 

عدم تحميل كالمه ما ال يحتمل، هذا اإلنصاف مطلوب شرًعا ومفتاح لقبول الشخص -االعتراف بما معه من الصواب ت-عنده من العلم ب

-14لناس حقوقهم غير منقوصة.)االلتزام بالعدل( ومن األسس التي قام عليها دين اإلسالم العدل، وهو: اعطاء ا-13المخالف للحق . 

)وجوب احترام المخالف وعدم تنقيصه( كل باحث من أهل العلم مؤتمن على فهمه للمسائل الدينية والنصوص الشرعية ومتعبد بالعمل 

أللفاظ حسب فهمه وقناعته ولهذا يجب أن يكون االحترام متباداًل إذ كل واحد منها طالب للحق وال بأس بالحوار المؤدب  معه وترك  ا

شينة . )عدم إصدار الحكم على أحد إال بعد االستقراء( أي عدم الحكم على اآلخرين وتقييمهم إال بعد النظر يف أقوالهم واالستقراء -15الم 

ْم ال من خالل أقوال المخالفين لهم والناقلين عنهم.  م ه 
كان القول  )التعامل مع القول ال مع قائله( إذا-16التام يف عقائدهم من خالل آثاره 

خطأ فالواجب نرد على القول ال القائل ألنه قد يكون من األخيار، والنظر إلى القائل قد يحملنا على غض الطرف عن خطأه أو تبرير خطأه 

 من البشر دينًا يوالى عليه وي عادَ )-17فال يكون حكمنا سليًما. 
ى عليه عدم تنزيل فهم اإلنسان منزلة الشرع( ال يجوز أن ي جعل فهم  أحد 

)عدم صبغ -18وإنما يستأنس به على فهم النصوص الشرعية وتتفاوت أفهام البشر بحسب علم الشخص وعقله وإخالصه وصحة منهجه. 

لطبع االمسائل الدينية بطبيعتنا البشرية( تختلف طبائع البشر فمنهم حاد الطبع ومنهم بارد الطبع فحاد الطبع شديد التعامل مع مخالفه وبارد 

)عدم التعصب ألقوال العلماء( لقد تعددت -19رمات اهلل وال يغار لمحارم اهلل فينبغي للمسلم أن يبب  أفعاله ببواب  الدين. يرى ح

أقوال العلماء يف كثير من األحكام وذلك بسبب اختالف االستنباط واختالف المواقف من األدلة، وعلى هذا ال يجوز التعصب لقول عالم 

)مراعاة النتائج للقول والفعل( ينبغي لطالب العلم أو الداعية إذا أراد  -20ذلك يتبمن دعوى عصمة ذلك العالم.  ومعاداة من خالفه ألن

عد ب أن يقول قواًل أو يفعل فعاًل فعليه النظر يف عواقب ذلك القول أو الفعل ونتائجه فإن ظن وترجح أنها راجحة فإنه يجوز له قوله أو فعله

( العالم المجتهد اذا أخطأ ال بد أن نعتقد أنه ليس بآثم وأنه -21. التحري ويتوكل على اهلل )اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو عن خطئ ه 

فالخطأ يف  «كل متأول معذور بتأويله وليس بآثم إذا كان تأويله سائًغا يف لسان العرب وكان له وجه يف العلم»معفو عن خطئه. قال ابن حجر: 

)الخطأ يف االجتهاد ال يقطع المواالة وال ينقصها( كل مسلم أخ لكل مسلم حتى ولو كان عاصًيا -22من الدين.  التأويل ال يخرج المسلم

اته دأو فاسًقا فإن المعصية ال تقطع المواالة والمجتهد المخطئ مغفور له بل مأجور على اجتهاده وغير آثم على خطئه ولذلك ال ينبغي لنا معا

تخرج صاحبها من الدين ما لم يستحلها( ال يعني االستهانة بالمعاصي ولكن المراد الحكم الشرعي للعاصي )المعصية ال -23وهو مسلم. 
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 اصادرً  يأ امعتبرً  بكونه ويببطونه السائغ، الخالف به ويقصدون الخالف، مسائل يف إنكار

 إنكاره من بد فال والسقطات الهفوات من كان إذا أما ،اقويً  منزعه وكان االجتهاد، أهل من

 انًص  خالف إذا إال إنكارَ  وال ،منزعه وضعف شذ ما الخالف يف يراعى وال عليه والتنبيه

 .امحكمً  اصريًح  اصحيًح 

 من رجع لما لنا-- النبي قال قال: عمر، ابن عن السنة يف صح ما القاعدة هذه يف واألصل

 فقال ق،الطري يف العصر بعبهم فأدرك «قريظة بني يف إال العصر أحد يصلين ال» األحزاب:

 ،-- يللنب فذكر ذلك، منا يرد لم نصلي، بل بعبهم: وقال نأتيها، حتى نصلي ال بعبهم:

 .منهم اواحًد  يعنف فلم

 قواًل  كان لو ألنه يختلفوا  لم-- اهلل رسول أصحاب أن أحب ما» :العزيز عبد بن عمر قال

 «سعة يف كان أحدهم بقول رجل أخذ ولو بهم يقتدى أئمة وإنهم ضيق يف الناس كان اواحًد 

 [.2/901عبدالبر البن وفبله العلم بيان جامع]

ُُ   ع  ــــــَ ــــــ   ــــــَ  .672 ُــــــَ   د خــــــَ لــــــِ  ُ  ُ رــــــُ
 
 

 ....................................... 
 

 مقابل يءش بإباحة تأتي التي ةالفقهي واألقوال المذهبية، االجتهادات :هنا بالرخص المقصود

 مقابل الوجوب عدم إلى تذهب التي أو وتحريمه، بحظره تأتي أخرى وأقوال اجتهادات

 والتقصي. والبحث التنقيب وه :التتبعو به. تقول أخرى

 ألن يجوز  ال بها لألخذ والعلماء المذاهب رخص عن والتنقيب البحث أن والمقصود:

 يف امً قدي نجد فمثاًل  بالراجح  واألخذ الدليل مراعات فيه يوجد وال وفسوق انحالل نتيجته

 يانوإت الغناء، سماع يجوزون المدينة وأهل النبيذ، يجوزون العراق فقهاء أن ياإلسالم الفقه

                                 
)الشهادتان والصالة تعصمان الدم والعرض( ومناسبة -24من غير غلو أو تقصير مع اليقين بأن العاصي متوعد بالعقاب إال أن يعفو اهلل عنه.

)وجوب التعاون مع  -25من نطق بالشهادتين وأّدى الصالة فهو مسلم لكثرة الروايات يف ذلك. ذكر هذا الباب  أن المخالف إذا كان م

 المخالف لنصرة الدين والحرص على جماعة المسلمين(. 
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 ماعاجت إلى يؤدي عالم أو بلد كل هفوة   فَتَتب ع   المتعة، يجوزون مكة وأهل الدبر، يف الزوجة

 يفتي كي اذةش ليست التي المعتبرة الفقهاء أقوال الفقيه تتبع لو ولكن واحد، يف كله الشر

--النبيو ،فيه نحن مما وليس اشرعً  مطلوب بل فجائز عنه الحرج ودفع باليسر المستفتي

 «اإثمً  يكن لم ما» وقوله: .]ق[ « اإثمً  يكن لم ما أيسرهما اختار إال ق  أمرين بين خير ما » :

 الصورتين. بين وتفريق ضاب 

672................................. 
 

ُع ِـــــ  رـــــُ   د رـــــُ ـــــ   ي  َولـــــُ    ِ  ُ رـــــُ ـــــ   َ    ـــــِ
 

َبي ن الذي الفقيه هو المفتي:  إلزام. غير من به ويخب ر الشرعي الحكم ي 

قين: من مكونة والقاعدة   ش 

 الكتاب نصوص من فهمه خالل من إما الشرعي، الحكم عن مخبر المفتي األول: الشق

 اكلت يف وهو المجتهدين، األئمة من قلَّده من نصوص من فهمه خالل من وإما مباشرة، والسنة

  إليه. واطمأن علمه، بما يخبر الحالتين

 ي شترط ما فيه العلماء اشترط فقد الواقعة  يف تعالى اهلل حكم عن مخبر   المفتي أن على وبناء

 ليس ألنه غيره  إلى فتواه تتعدى وال ي ستفتى، ال الفاسق بأن وحكموا العدالة  من الراوي يف

 يقول. ما على بأمين

 بالعمل تيالمستف إلزام صفة له ليس المفتي نأل  اإللزام عدم الفتوى يف األصل الثاين: الشق

 من هغير سأل فإن غيره، يسأل لم إذا إال بالفتوى العمل يلزمه ال والمستفتي أفتاه  بما

 يتخير. أنه معنا قاعدته مرت فقد المجتهدين

 قيقبتح يتعلق أمر   يف صادرة الفتوى كانت لو كما خارجية، ألمور الفتوى تلزم قد ولكن

عيَّن   بلد   يف الفتوى تصدر كأن عنها  عامة مفسدة دفع أو لألمة، عامة مصلحة  وه غًدا بأن م 

 ذهه ففي شوال، من يوم أول غًدا أن على مجاور بلد يف الفتوى وتكون رمبان، لشهر المتمم
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 مفطًرا ضالبع يصبح أن يجوز فال مفتيها، بقول األخذ   فيها والمقيمين البلد أهَل  يلزم الحالة

 المسلمين. بين فتنة فتصير للعيد مصلًيا

 الحاكم. أو القباء من االلزام اكتسبت وإنما ملزم، المفتي أن إلى يعود ال اإللزام وهذا
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 صناعي. مصدر وهي الواضحة، المستقيمة السليمة الطريقة أي المنهجية:

 الشاعر: قال نازلة، ومفردها الدهر، من الشدائد لغة: :لنوازلا

ــق نــازلــة ولــرب ـي ــهــا يبـــ ــى ب ــفــت  ال

 

ــً   ــد اذرع ـن ـا اهلل وعـ ــهـ ـن ــمــخــرج مـ  ال

 المستجدات. من اشرعيً  احكمً  استدعى ما :اواصطالًح  

 أمور: به ويخرج

 االفتراضية. المسائل-1
 القديمة. المسائل-2
 ين.مبالمسل تنزل ال كالتي الملحة، غير الجديدة المسائل-3
 ...اإداريً  اموقفً  أو ،اطبيً  ارأيً  تحتاج التي كالنازلة ،اشرعيً  احكمً  يحتاج ال ما-4

 وال ها في السليم المسلك السالكين وقلة وخطورتها كثرتها هو :للنوازل تأصيلي وسبب

 تارة، نهع ويتراجعون تارًة، الشيءَ  ونم  ر  َح ي   وَمن النوازل، يف المتناقبة الفتاوى ترى أن عجب

تَ  لم النازلة ألن وذلك  لمناسب،ا الحكم ت عطى حتى اجيًد  هْ قَ فْ ت   ولم السليم، التعامَل  معها ْل عامَ ي 

 احكمً  يعطيس التصور ص  فناق   النافعة، بالفتوى فيها ي فتى حتى حقيقتها على ت َتصورْ  ولم

 احكمً  إال تنتج ولن السليمة المقدمات ذات المنهجية هذه ت  وضعْ  ولهذا محالة  ال اخاطئً 

 .النوازل يف للفتوى ضواب  هي الوقت نفس ويف اهلل، بإذن عليها مشى لمن اسليمً 

ْكم ذ ْكر   أو إلزام. غير من الشرعي   بالحكم اإلخبار هي والفتوى: ائل عنه المسؤول الح   .للسَّ

ِل ـــــ    ُ ِ  ـــــ   .673 َ اقِ   ُ ِ  ـــــ   ل  ثُ  يِ الـــــح      عـــــَ ال 
 

عـــــَ  َ   لـــــِ ـــــَ ـــــ   يد ِ  ـــــ   ـــــَ ـــــ    ُ َو ـــــِ ـــــ    ا ـــــِ      ـــــَ
 

 تصدري فيمن-تتوفر أن هو فيها السليمة الفتوى إلى والتوصل النوازل لفهم اآللية أن أي 

 وهي: الثالث، الفقه مراتب-النازلة يف للفتوى
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 االجتهاد، وطشر فيه تتحقق أن بد ال النوازل يف للفتوى المتقدم أنَّ  والمقصود الدليل: فقه-1

  سبق. فيما وضحناها كما
 سنوضحه. ماك وتكييفها ومحيطها، ذاتها، يف فيها يفتي التي النازلة فهم ومعناه الواقعة: فقه-2
 النازلة. على الشرعي الحكم إصدار ومعناه التنزيل: فقه-3
 من نظمال هذا بل سبق، ما خالل من التوضيح من ومستحقه حقه استوىف فقد الدليل فقه أما

 به. يتعلق وما الدليل لفهم معقود هنا إلى أوله

 منهما: واحد كل تفصيل فإليك والتنزيل الواقعة فقه أما
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 الواقعة: فقه
ــ َ  .674 ـــ طُ ـ ــَشُ  ــهَ ـ ـــ ــ اَـ ــ َ  َ  َأن   َهاَما ِ ِلـ ـ ــ   ـــ ــَهـ ــاـ  ـ

 
هـــــَ   لـــــَ ُـــــِ ـــــ  هـــــَ وِ      ـــــِس ـــــَ ولـــــَ  ارـــــُ  ا ـــــ  ـــــَ

 
 أمور: ثالثة النازلة حول للمجتهد يجتمع أن النازلة تفقه حتى يشترط أي

 ذاتها. يف الواقعة فقه-1
 بالنازلة. المحي  الواقع فقه-2
 الشريعة. فروع أو أصول من توافقه لما بردها وذلك تكييفها-3
 بعد مال تالية خطوة فهو الثالث وأما الواقعة، حول التام التصور يعطيان والثاين فاألول

 وتفقه النازلة ولح التام التصور إلى نتوصل كي والثاين األول بتوضيح ونبدأ التام، التصور

 كاآلتي: ومحيطها، ذاتها يف

ِ   ُع َ رَ . 675 ُف َ ُـــــ     ِ ُل َوال  ُـــــ   ن  اَ اِ ِـــــ 
 

شـــــَ   َما الــ  ــَ ِح ع لـــــَ ُـــــ  ا َورــُ هـــــَ بــِ ــــــــــــــــــــ    ان  ُوقــُ
َوا ـــــِ 676  َُ َوالـــــح  ا ـــــــــــــ  ـــــَ َِ َك ا   َملـــــِ   ُ . لـــــَ

 
ـــــــِ ُ َوجـــــــَ   ا  ـــــــ  ـــــــ  ا َوال هـــــــَ ُ بـــــــُ ـــــــَ ا َو  ُر ـــــــَ  م 

ارد َواي  ـــــــــُ ُ  ِ . َرَح  اي  677  ِ شـــــــــَ  ا   َ ا د َوا  
 

   ُ ـــــــاِلـــــــ َُ ـــــــَرـــــــ ِِ ا  ُ ا َرـــــــَ ـــــــا  ـــــــَُ  ــــــــــــــحُ ـــــــح 
ـــَ . 678  ا ع ل ُـــــَ ـــ  َماَك َأ  ـــَ هـــــَ لـــــَ ـــُ     ا ل ـــ   اَأل    

 
 

 ...................................... 
 

 لنازلةل الدارس منوالها على يمشي التي العريبة الخطوط بمثابة نبعها التي الخطوات هذه

 إال الفتوى وما تصوره، عن فرع ءالشي على الحكم ألن عليه  هي ما على يتصورها حتى

 األخير. يف شرعي حكم إصدار

اآلتي: النازلة عن يعرف أن فالبد
(1)

 

 اسمها.-1
 تصنيفها.-2
 صورتها.-3

                                 
 ( هذه الشروط وبعض النقاط يف هذه المنهجية مستفادة من كتاب فقه النوازل للدكتور محمد بن حسين الجيزاين.1)
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 عرف. إن ،حدوثها زمان-4
 عرف. إن ،حدوثها مكان-5
 عرف. إن أحدثها، الذي اسم-6
 حدوثها. إلى أدت التي والدوافع األسباب-7
 التاريخية. الجذور-8
 الالحقة. التطورات -9

 وأهميتها. إليها، الحاجة مدى-10
 انتشارها. مدى-11
 عليها. المترتبة المصالح حساب-12
 عليها. المترتبة المفاسد حساب-13
 سواء ،عليها دراسة إجراء من بد ال دراسة توجد لم وإذا السابقة، الدراسات-14

 من أكثر األمر احتاج وإن ،النازلة موضوع حسب على تطبيقية أو نظرية علمية دراسة

 .اتمامً  وتفقه ،اعلميً  تحسم حتى بد فال دراسة
 األم: عيد خالل من لذلك اتوضيحيً  مثااًل  ونبرب

 األم عيد النازلة اسم 1

-العادات من يجعله من ومنهم-العبادات قسم-فقه النازلة تصنيف 2

 .األعياد كتاب

 بحثي رسمية إجازة ليكون السنة يف يوم تخصيص صورتها 3

 إن األحمر القرنفل وردة هدية ويعطيها أمه عن الولد

 نإ األبيض اللون يشتري أو الحياة، قيد على كانت

  الحياة. عن رحلت األم كانت
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 يف األم عيد عن رسمي إعالن وأول م.1908 حدوثها زمان 4

 أوكالهوما والية فرجينيا غرب المتحدة الواليات

 م1911 عام ومع ،1910 سنة

 ةالمتحد الواليات من )فرجينيا(، غرب )جرافتون(  حدوثها مكان 5

 الغربية الدول إلى انتقل األمريكية،

 الذي اسم 6

 أحدثها

 جارفس آنا

 األسباب 7

 التي والدوافع

 إلى أدت

 حدوثها.

 ألمها. الشديد حبها -1
 التي الدول يف األسرة نظام انفراط -2

 عن ثيبح ال االبن أن حتى ابتداًء، فيها انتشر

 السنة. من اليوم ذلك يف إال أمه
 وتذكير األم، إلى الجميل لرد وسيلة -3

 بفبلها.

 الجذور 8

  التاريخية

 احتفاالت يف اإلغريق عند األم عيد -1

 مهداة االحتفاالت هذه وكانت الربيع، عيد

 أساطيرهم، حسب )ديميتر(، األم اآللهة إلى

 عالم من )برسيفوين(، ابنتها بعودة فرًحا

 إله هاديس، اختطفها كان أن بعد اآلخرة،

 لنفسه. السفلي العالم
 احتفال هناك كان القديمة روما يف -2

 لتبجي أو لعبادة كان االحتفاالت لهذه مشابه
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 األخيرة بدأت وقد لآللهة. أخرى أم )سيبل(

 عليه- المسيح ميالد قبل سنة 250 حوالي

 عند الدينية االحتفاالت وهذه ،- السالم

 )هيالريا(. تسمى كانت الرومان
لت إنجلترا يف -3  الكنيسة قبل من ب د 

 موتكري لعبادة تقام كانت التي االحتفاالت

 تبجيلو لتوقير باحتفاالت الرومانية )سيبل(

 بَحث   بدأت العادة وهذه السالم، عليها مريم

 لها التابعين الكنيسة زيارة على األفراد

لين األم والكنيسة  امع ويف بالقرابين. محمَّ

 الحرف ذوو والشابات الشباب بدأ 1600

 )أحد يف أمهاتهم زيارة يف والخدم البسيطة

لين األمهات( حمَّ  هذا والمأكوالت، بالهدايا م 

 انجلترا. عن

 التطورات 9

 الالحقة.

 المكسيك، إلى االحتفاالت انتقلت -1

 ةالالتيني وأمريكا واليابان، والصين، وكندا،

 األمريكي الكونجرس وافق ثم وأفريقيا،

 األم، بيوم االحتفال عن اإلعالن على رسميًّا

 اختير وقد م،1913 سنة مايو من العاشر يف

 دبعي لالحتفال مايو شهر من األول األحد يوم

 األم.
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 فكرة بدأت العربي: العالم يف -2

 يناألخو يد على مصر يف األم بعيد االحتفال

َسيْ  أمين( وعلي )مصطفى  أخبار دار مؤس 

 أمين علي إلى ورَدْت  فقد الصحفية، اليوم

 وسوء أوالدها جفاء له تشكو أم من رسالة

 للجميل. نكرانهم من وتتألم لها، معاملتهم
 يف أمين وعلي أمين مصطفى كتب -3

 تخصيص يقترحان )فكرة( الشهير عمودهما

 أشاراو بفبلها، تذكرة بمثابة يكون لألم يوم

 أن وإلى ذلك، يفعلون الغرب أهل أن إلى

 فانهالت باألم، االهتمام على يحض اإلسالم

 واقترح الفكرة، تشجع عليهما الخطابات

 ردمج وليس لألم أسبوًعا يخصص أن البعض

 أن بحجة الفكرة آخرون ورفض واحد، يوم

 فق ، واحًدا يوًما وليس لألم السنة أيام كل

 تخصيص فكرة على وافقوا القراء أغلب لكن

 21 يوم اختيار يف القراء وشارك واحد، يوم

 فصل أيام أول وهو لألم، عيًدا ليكون مارس

 والصفاء للتفتح رمًزا ليكون الربيع،

 الجميلة. والمشاعر
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 21 يف أم عيد بأول مصر واحتفلت -4

 خرجت مصر ومن .1956 سنة مارس

 األخرى. العربية اندالبل إلى الفكرة
 األمم أعياد ضمن اعالميً  اعيًد  اعتمد -5

 المتحدة.

 الحاجة مدى 10

 وأهميتها. إليها،

 رباين تشريع لوجود إليها حاجة ال للمسلمين بالنسبة

 هل أهمية ال اإذً  الوالدين. بطاعة يتعلق فيما مكتمل

 لنا.

 .اأمميً  اعيًد  العتماده العالم يف انتشارها مدى 11

 المصالح 12

 عليها المترتبة

 األم. بفبل التذكير -1
 الجميل. رد من نوع -2
  باألم للبر ناجحة وسيلة -3
 ويدخل األسرية الرواب  يقوي -4

 عليها. السعادة

 ةالمترتب المفاسد 13

 عليها

 بالكفار. تشبه -1
 الدين. يف للبدعة مدخل -2
ل -3  ربما بل مكلفة ميزانية األسرة يحم 

 اليوم. بهذا احتفااًل  بعبهم اقترض
نَّات األرامل -4

 لهن أوالدَ  ال ممن والمس 

 دوق البكاء، وربما وأسىً  حزن يف اليوم هذا يع ْشنَ 

 مشاعرهن، المناسبة بهذه المجتمع احتفال هيج

 األوالد. من بهن يحتفي ممن المحرومات وهن
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 وقد اليوم، هذا يف الحزن يتملكهم األيتام -5

 مابين األم من بالحرمان الشعور نفوسهم يف تجدد

 منهن. والقرب بأمهاتهم حولهم من ينعم

 لما األسى من بنوع يشعرون اآلباء بعض -6

 يف ومكانتهم لدورهم المجتمع تجاهل من رأوه

 لذا دونهم. األمهات على التكريم بقصر أسرهم

 لألب، عيًدا يكون يوم بتخصيص ينادي من وجد

 بواأل لألم ليكون األسرة، بعيد األم عيد تسمية أو

 جراء من اآلباء نفوس ينتاب لما دفًعا مًعا

 تجاهلهم.

 الدراسات 14

 السابقة

 نحتفل؟ هل ... األم عيد الكتاب: -1

 صقر. محمد شحاتة المؤلف:

 المؤلف: المسلمين، على وأثرها األعياد -2

 السحيمي. سالم بن سليمان

678............................... 
 

ــــــِ   هــــــَ  اَُ ِس ــــــَ ب ــــــِ ــــــُ  اِ َ ـــــــــــــــ   ــــــ  شــــــَ    فُ  
 

 ما حتت المسألة درجي أن اقادرً  يكون أن للفقيه بد ال ومحيطها ذاتها يف النازلة تفقه أن بعد

 التكييف. هو وهذا الفقهي النظر من يناسبها

 .تطابقه أصل إلى النازلة المسألة رد هو: الفقهي فالتكييف وعليه 

 طريقين: عن يكون والتكييف

 بطرقو الثاين، الباب يف سبق كما المعتبرة التشريع مصادر خالل من وذلك االستنباط:-1

 االستنباط. طرق الثالث الباب يف مرت التي الثالثة االستنباط



 

 761 

 

 فقهية فروع ضمن إدراجها أو المتقدمة، النوازل من يشابهها بما النازلة إلحاق التخريج:-2

 قهية،ف قاعدة تحت أو ،معتبر دليل على اقائمً  الفرع هذا يكون أن بشرط المتقدمين لألئمة

 قهيةف بقاعدة إلحاقها وإنما ،مباشرة التشريع مصادر من حكمها ي ستنب  ال النازلة أن بمعنى

  سابقة. فقهية فروع أو
 التخريج: أمثلة ومن

 بالطحالب: المتغير على تخريًجا بالصدأ المتغير بالماء الوضوء جواز-1 

 بالطحالب. المتغير الماء األصل:

 بالصدأ. المتغير الماء الفرع:

 وممره. مقره يف اغالبً  عنه ينفك ال بما الماء تغير الجامع:

 الجواز. الحكم:

 العراق: ألهل اميقاتً  عمر إنشاء على تخريًجا جدة من ميقات إنشاء جواز-2

 خالفته. زمن اإلسالم دخولهم بعد العراق ألهل اميقاتً  عمر إنشاء األصل:

 والبر. والبحر الجو من عليها أتى لمن جدة يف ميقات إنشاء الفرع:

 الخطوط وتطور الجوية الخطوط ظهور بعد احديثً  إليها الماسة الحاجة الجامع:

 ميقات عن ب عدهم وهو العراق ألهل اميقاتً  بسببها عمر أنشأ التي العلة ونفس البحرية،

 األولى. باب من وهذا نجد،

 الجواز. الحكم:

 لوأسه الفروع، من اعتماًدا أكثر هي الفقهية والقاعدة .الفرق أمكن إذا بالتخريج يعمل الو

 ،ستداللالا يةلمع لتطويل داعي وال مباشرة لتشريعا بمصادر االستدالل هو واألصل تطبيًقا.

ج أو عليها يقاس حتى أدلةً  ليست وفروعهم العلماء وفتاوى  تفادسي فهوم ولكنها عليها  ي خرَّ

 أخذوا حيث من وخذ عليها، اعتمدوا التي أدلتهم فخذ بمعصومين، وليسوا الوحي فقه يف منها
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 وهو اهلل نود من عينر  َش م   العلماء جعل وهو نشعر، ال حيث من خطير مزلق يف دخلنا وإال

 .ضاللو انحراف
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 :لالتنزي فقه
اَ إِ 679 ُُ ـــــَ عـــ  ـــُ . آخـــِ اَو   ـــَ  ُُ لـــَ  الـــ  ـــَ ـــــَ

 
ةــــــَ َ  ابــــــ  رــــــَ   ا  ــــــُ هــــــَ اِر َأ ــــــ   ُُ  ــــــ   ــــــِ ــــــَ

ُِ ال  َ 680  ُـــــــــــــَ . َ َة ِس    َ ِف ال    ُِ َ   ِل  حِ   
 

اِ  َوال  ُـــــَ ِـــــ  َوالـــــ   حِ قـــــ  د بـــــَ ـــــَ ِ  َووَ شـــــــــــــ 
ــــِل 681  ـــِعــــ   ـ ِر ال  ــــَُاِ  ال  َ . َ ــــَلــــ   ـــــــُ  شَ َوَأب   ـ

 
ُِ الـــــ ـــــ  ـــــَ  ـــــُ بـــــُ   ةـــــَ ـــــ  َ   َأو   ـــــَ ِ  بـــــَ ـــــ      ُ 

ـــــَُاِبـــــــــ   . ُرـــ682  ِبـــ   ـ ا َ ــــــُ      ا َرــــــَ ـــاِ ـــح 
 

اِ  الــــ  ــــُ   َ  ا ــــ  ــــِ ـــــَ شــــُ ــــِس ـــــ      ِ رــــَ      ــــِ   الــــ 
 

 كمالح إصدار وهي الفتوى: هي التي الثمرة إلى التوصل هو اآللية لهذه النهائية المرحلة أي

 فيها. يفتي التي النازلة على الشرعي

 ابةبمث وهذا ه،قَ ذ  وَح  الطب درس قد الطبيب يكون أن بد فال ،اتمامً  بالطب أشبه اآللية وهذه

يَّة   الحالة تأتيه عندما ثم الدليل، فقه
 الطبية قنياتالت خالل من ،ادقيقً  اتشخيًص  يشخصها الَمَرض 

 صالتشخي بعد ثم الواقعة، فقه بمثابة وهذا ،المرض تطورات آخر على واالطالع الحديثة

 ريضالم على للعالج الجانبية اآلثار معرفة بعد لحالته المناسَب  العالَج  للمريض َيْصر ف  

 التنزيل. فقه بمثابة وهذا نفسه،

، وصفة   بمثابة فالفتوى ر فْت  لو طبية  ه يستعملها ال لشخص   ص   َحالة  ك حالت ه   َمن إال غير 

 للبدن. اوإتالفً  اانتحارً  كان وإال ،اتمامً  له المصروف  

 :وهي ،مراعاتها من بد ال ،ضواب  ثالثة التنزيل لفقهو

  الفتوى. تغير موجبات تغير مراعاة-1
 الشريعة. مقاصد مراعاة-2
 الكلية. المصالح مع الفتوى انسجام-3
 البواب : هذه تفاصيل وإليك
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(1)

 اصبالمن من الفتوى أن المفتي يعلم أن بد ال الفتوى تغير موجبات ذكر يف البدء قبل

 التبليغ  ب فيها يقوم   الجسيمة  الشرعية والمهام   الرفيعة، الدينية واألعمال الجليلة، يةاإلسالم

 بليغ الت يف والصدَق  األمانة، حفظَ  يقتبي وهذا ودينه  شرعه على وي ؤتَمن   العالمين، رب   عن

َف  لذا ص  وق عون والمرسلين، األنبياء ورثة   بأنهم: واإلفتاء العلم أهل   و   ن،العالمي رب   عن اْلم 

 متعدية، ةمفسد فيها الخطأ ألن الفتوى  أمور اجيًد  فقهَ ت   أن اإذً  بد فال  وَخْلقه اهلل بين الواسطة  

ل   عال م   َزلَّة   قيل: وكما  عاَلم. ب َها َيز 

 الشارع، طابخ تبديل يعني وتغييره ،يتغير ال ثابت اهلل شرعه الذي الحكم أن عليه ننبه والذي

 الوارد صورته هو يتغير الذي وإنما .الفتوى بتغير القائلين العلماء من أحد به يقول ال وهذا

 اتغيرً  لفتوىا تتغير الناحية هذه ومن لتنزيله، المالبسة والظروف به يتعلق الذي ومتعلقه عليها،

 عواملها، كل هال اجتمعت وقد عليها ينطبق واقعة يف الشرعي بالحكم المفتي يفتي فقد ،امطلقً 

 غياب جةنتي الحقيقة يف امؤثرً  افرقً  بينهما لكنَّ  الظاهر، يف لها مشابهة أخرى واقعة تأتي ثم

 للحالة مناسب شرعي بحكم المفتي فيفتي أخرى  عوامل وجود أو العوامل تلك بعض

 تطبيقه شروط ولكن النص به ورد لو ومثله ،األولى للفتوى مغاير الحال بطبيعة وهو الجديدة،

 امع السرقة حد وإيقاف قلوبهم، المؤلفة سهم بإيقاف الخطاب بن عمر فتوىك مختلفة،

 للقاتل يسل أنه عباس ابن وفتوى اإلبل، ببوال بكر أبي بعد الثالثة الخلفاء وفعل الرمادة،

 اهلل لشرع اتغييرً  وليست السطحية، النظرة ألهل يظهر فيما للنصوص معارضة ليست توبة...

 بما وى،فتال تغيير استدعى مما مؤثر بعامل الصورة تغيرت نكول الجدد، للظاهرية يبدو كما

 يكون وال سخن فاألول الفتوى( و)تغير (األحكام )تغير بين كبير وفرق ،الشريعة مقاصد يحقق

 كوذل الفتوى  صورة لتغير آلخر حكم من المجتهد انتقال والثاين انقطع، وقد وحيب إال

 .والهوى التشهي مجرد ال -يديك بين التي-الفتوى تغير لموجبات

                                 
 مستفاد من كتاب الشيخ د. يوسف القرضاوي، موجبات تغير الفتوى يف عصرنا.( بعض هذه الموجبات 1)
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 ضحناو فقد .المتغيرات وأجملت الثوابت فصلت الشريعة قاعدة: يف عنه تكلمنا الذي أما

 نها،ع يخرجون ال عريبة وخطوط مبادئ بمثابة هي الشريعة، أجملتها التي األحكام بأن معناه

 عْ ر  َش ت   ولم الشريعة، تحددها فلم متغيرة تحقيقها وسائل أما الشارع، أوردها كما ثابتة هيو

 نفعأ هو ما ومكان زمان كل يف المسلمون يختار أن أجل من وذلك لتعيينها  تفصيلية اأحكامً 

 تعسرل معينة وسيلةب المسلمون لزمأ   لو ربما إذ المبادئ  هذه تحقيق يف وأفبل وأصلح لهم

 العسر. بهم يريد وال اليسر بعباده يريد واهلل ،ذلك عليهم

  كاآلتي: الفتوى، تغير موجبات ذكر يف ونشرع

 ه،علي الحكم بناء يف اجًد  مهم قصده ألن وذلك المستفتي، قصد هنا: بالمقصد المقصود

 من األولى قاعدتها الفقهاء جعل النية وألهمية واحد، بمعنى هنا وهما النية للقصد ويقال

 هية،الفق الفروع كل وتصاحب الفقهية القواعد عنها تتفرع التي الكبرى الخمس القواعد

 قصد فاختال على بناء الواحد الفعل نفس يف تتغير المفتي فتوى أن هو هنا يعنينا والذي

 إلعادته. داعي وال المكلفين، مقاصد قواعد يف ذلك ضبطنا وقد المكلف،

 يقالب فحال الحال، يأتي المعنى هذا ومن صروفه. الدهر: وحال وهيئته، صفته الشيء: حال

 وحال اإلقامة، حال غير السفر وحال الصحة، حال غير المرض وحال السعة، حال غير

 وحال البعف، غير القوة وحال األمن، حال غير الخوف وحال السلم، حال غير الحرب

 التعلم. حال غير األمية وحال الشباب، غير الشيخوخة

 حكم على يجمد وال بعض، عن بعبها ويميز األحوال، هذه يراعي أن منه مطلوب والمفتي

  األحوال. تغيرت وإن واحد، وموقف واحد،
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 يختلف يعيالطب فالشخص الحكم، به المتعلق الشخص تغير على بناء كذلك الفتوى تختلف

 وجبت صفات به تتعلق نوع وكل متعددة، أنواع لها شخصية وكل االعتباري، الشخص عن

 ياإلسالم هالفق يف يعرف يكن ولم للمفتي، اجًد  مهم الشخصيات تعدد ةومعرف الفتوى، تمايز

 انظرً  العصر أنتجه مما فهو االعتباري الشخص أما العقود، يف الطبيعي الشخص غير اقديمً 

فان المعامالت، لتطور  كاآلتي: وي عرَّ

 بمولده، ةالقانوني الشخصية يكتسب وهو ،اإلنسان يف المتمثل الفرد هو الطبيعي: الشخص-1

 التراثي. الفقه أحكام حوله تدور ما وهو
 األموال أو األشخاص من لمجموعة بموجبه يعترف قانوين مجاز هو االعتباري: الشخص-2

 مؤسسيه. أو أصحابه أشخاص عن المستقلة المالية والذمة القانونية بالشخصية
 يثح من الحياة واقع هارَض فَ  عملية   لحاجات استجابةً  كان احديثً  االعتباري الشخص وظهور

 االعتباري الشخص صور أقدم ولعل لمفرداته، تمييز دون المجموع مع التعامل ضرورة

 وبيت قفكالو والذاتية باالستقالل تتمتع كيانات يةاإلسالم الشريعة وعرفت الدولة، كانت

 اصاألشخ صور تزايدت المجتمع يف التعامل صور وتعقد الحياة تقدم ومع والمسجد، المال

 والطوائف والنقابات العامة والهيئات المحلية اإلدارة ووحدات كالدولة العامة االعتبارية

 والجمعيات تكالشركا الخاصة االعتبارية األشخاص ضمن يندرج ما ومنها الدينية،

 الخاصة. والمؤسسات

 حيث- األساسية السمات يف االعتبارية واألشخاص الطبيعيين األشخاص اشتراك ورغم

 وجوب، أهليةو مستقلة مالية ذمة من تعنيه بما المستقلة القانونية بالشخصية جميعها تتمتع

 بوترتي الحقوق يف التصرف مكنة أي:" أداء، وأهلية ،"الحقوق الكتساب الصالحية أي:"

 الشخص أهلية أن فمع ، األشخاص من النوعين هذين بين فوارق ثمة أن إال -"االلتزامات

 عن فباًل - يحّدها االعتباري الشخص أهلية وأن العام، النظام حدود إال يحدها ال الطبيعي
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 فباًل  هفإن لتحقيقه، االعتباري الشخص تأسس أو قام الذي الغرض   -العام النظام اعتبارات

 -الخصائص: ببعض الشخصيتين من كل تتمايز ذلك عن

 الذي يالطبيع الشخص يتحمله ما يتحمل ال ولذا ناطقة، نفس له ليس االعتباري فالشخص-1

 والكرم مةوالشها كالشجاعة البشر صفات ببعض االتصاف البشرية طبيعته عليه تفرض

 اكم ،مثاًل  والفسق كالجبن الرذائل من ذلك نقيض أو األخالق، مكارم من ذلك وغير والنخوة

 يلتزم ال فهو رية،البش الصفة بتوافر إال يتوافر ال بالتزام االعتباري الشخص يحمل أن يتصور ال

 لها عيخب مالية التزامات ثمة بل ، السياسية بالحقوق يتمتع وال العسكرية الخدمة بأداء

 لها بعيخ ال مثاًل  اإليراد أو الدخل على العامة فالبريبة االعتباري، دون الطبيعي الشخص

 ذمة يف الدخول" األخير مآله يف الدخل تالحق ضريبة باعتبارها الطبيعيون األشخاص إال

 .«به التمتع يمكنه طبيعي شخص

 فإنه رياالعتبا الشخص أما مسمى، أجل إنسان فلكل بالموت، الطبيعي الشخص حياة تهيتن-2

 تنتهي، ال أجيال عبر يمتد أن يمكن أنه إال التصفية أو باالنحالل ينتهي القانوين وجوده كان وإن

 لب هؤالء، ىقب ولو وجوده ويستمر مؤسسيه أو أصحابه أشخاص عن ينفصل بذلك وهو

 البر، اتوجه وهيئاتها، الدولة مثل بالتأبيد-األصل بحسب- تتسم اعتبارية أشخاص ثمة

 العبادة. ودور

 احدو وقت يف جهة من أكثر يف يوجد أن يمكن حيث الجهات تعدد يقبل االعتباري الشخص-3

 الغير عن انائبً  أو ووكياًل  اومشتريً  ابائعً  يكون كأن وصف من أكثر له يثبت وأن فروعه، بتعدد

 ة.القانوني التصرفات مختلف إثبات يف-بصفته- منهم كل وسلطة ممثليه بتعدد
 وتغيرها. الشخصيات لتفاصيل اتبعً  الفتوى تختلف عليه: وبناءً 

 الذي رالعص طبيعة عن العصر طبيعة واختالف فيه يحدث ما تغير الزمان بتغير المقصود 

 الناس، على التغير يطرأ وإنما يتغير، ال فالزمن ،امجازً  الزمان إلى التغيير أ سند وقد سبقه،
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 ولكن ق،خل منذ إنسان اإلنسانف وتكوينه، جبلته أصل يف اإلنسان جوهر يشمل ال والتغيير

 خاص، أو عام عرف وجود إلى يؤدي مما وسلوكه، وعاداته وصفاته أفكاره يتناول التغيير

 االجتهادية. األحكامو والعادات، األعراف على المبنية األحكام تبديل عليه يترتب

 بةفنس واألحوال، واألفعال األحداث فيه تجري الذي الوعاء ألنه للزمان التغيير نسب وقد

 الزمان فسادب وي قصد ،الزمان بفساد اأيًب  عنه ويعبر الباب، هذا من الزمان لتغير الفتوى تغير

 الشاعر: قال كما ،الناس فساد

 الناس   يفسد ولكن يفسدان ال             اختالفهما طول يف الجديدين إن

 كاماألح تغّير إلى يؤدي مما التقوى، وضعف الورع وفقدان أخالقهم وانحطاط الناس ففساد 

 مرت وقد ه،ألجل الحكم تغير يقتبي اعرفً  انتشاره يف أصبح وقد له، اومنعً  الفساد لهذا اتبعً 

 من واأحدث ما بحسب أقبية للناس )ت حدث :زالعزي عبد بن عمر الراشد الخليفة عبارة معنا

 من يوه .«ناألزما بتغير األحكام تغير ينكر ال» العدلية: األحكام مجلة يف ورد وقد الفجور(.

 ." محكمة العادة " قاعدة عن المتفرعة القواعد

  :تانحال لهو األمكنة تغير أي

 الناس ألن ة الشرعي األحكام تغير يف مهم أثر له البيئة فاختالف البيئة، اختالف األولى: الحالة

 والتعامل لعرفوا العادات تغيير يف تؤثر الخصائص هذه ثم البيئة، خصائص ببعض يتأثرون

 ينة،المد عن مختلف والريف الحبر، عن مختلف البدو أن نرى هنا ومن والسلوك، والتفكير

 الغرب... عن يختلف والشرق الحارة، البالد عن تختلف الباردة والبالد

 يف ريؤث وهذا وغيرها، والبرودة والحرارة والقح  كالمطر الجوية بالعوامل البيئة تتأثر كما

 الفاخت مثل ،األحكام تختلف التغير لهذا ونتيجة وتعاملهم، وعاداتهم وأعرافهم الناس حياة

 الشمالي القطبين يف الحال هو ما مثل والحرارة، البرودة درجة حسب على العمل أوقات

 سن يف فالصبي الباردة، األقطار عن الحارة األقطار يف عادة البلوغ يختلف اوأيًب  والجنوبي،
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 ،امكلفً  يكون الف يبلغ ال آخر بلد يف ونظيره ،امكلفً  فيصير الحلم يبلغ ما بلد يف عشر الرابعة

 بل إليهما، الموجه الخطاب الختالف ليس باآلخر وقيامه أحدهما عن التكليف فسقوط

 اتأمار عليه فظهرت حار بلد يف عاش من على التكليف وقوع متعلقه ولكن واحد، الخطاب

 نفسها. األمارات عليه تظهر ولم آخر بلد يف عاش من على التكليف وعدم البلوغ،

 عارض يف ذلك عن تكلمنا وقد :اإلسالم غير ودار اإلسالم دار الدار، فاختال الثانية: الحالة

 األهلية. عوارض من الجهل

 التوصلو والترقي، للتطور قابل وهو بعقله، يكتسبه الذي اإلنسان علم هو نقصده الذي العلم

 قدو والوسائل، واإلمكانات القدرات تغير إلى يؤدي وهذا السابقين، عند تكن لم أشياء إلى

 طريق عن هائلة، راتبقد اإلنسان أمد الحديث العلم ألن مبى، مما قدرة أكثر الناس أصبح

 كترونية،واالل والنووية، والفبائية، والبيولوجية، ،ةالتكنولوجي الثورةك :العلمية الثورات

 بأن العلم اأمدن فلو ،بتنزيلها قلنا كما متأثرة والفتوى ...والطب ،واالتصاالت والمعلوماتية،

 للعلم ابعً ت الفتوى تغيير فيجب اشائعً  كان ما خالف على كذا معينة لمسألة الحقيقية الصورة

 كاآلتي: ذلك على ونمثل ،التام التصور إلى المؤدي

 أربعين ةوالعلق ايومً  أربعين تبقى النطفة أن على بناءً  أشهر أربعة قبل اإلجهاض بجواز القول-1

 الروح. نفخ يتم ثم ايومً  وعشرين مئة فتصبح أربعين، والمبغة
جَد   قولال هذا وأدلة أدلته، له وكل   أربعين، يف كلها تكون إنما أنها على آخر قول المسألة يف وو 

، لها ولكن قلنا، كما القوة على تدل ال الشهرةَ  لكنَّ  األول   القول   اشتهرَ  وإن   أقوى،  أسباب 

 لفظة ةبزياد النووية األربعين يف الحديث ورد حيث النووية األربعين شهرة أسبابها وأشهر  

 حالها ىعل الرحم يف تكون النطفة نإ» وحديث: ضعيف، بسند إال ترد لم عيفةض وهي نطفة،

 منقطع. «.تتغير ال
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 يوجد ال مسعود بن اهلل عبد لحديث ومسلم البخاري ويف الصحيحة الروايات يف ثبت ما وكل

 نطفة. لفظ

 قال سهنف مسعود ابن عن حبان ابن وصحيح مسلم صحيح يف آخر حديث من التحديد تم وقد

 صورهاف ،املكً  إليها اهلل بعث ليلة، وأربعون ثنتان بالنطفة مر إذا» :يقول --النبي سمعت

 ربك فيقبي أنثى؟ أم أذكر رب يا قال: ثم وعظامها، ولحمها وجلدها وبصرها سمعها وخلق

 قول:ي ثم الملك، ويكتب شاء، ما ربك فيقول أجله، رب يا يقول: ثم الملك، ويكتب شاء، ما

 فال ده،ي يف بالصحيفة الملك يخرج ثم الملك، ويكتب شاء، ما ربك فيقبي رزقه، رب يا

  «.ينقص وال أمر ما على يزيد

د    خلقالت مراحل بعد إال تخلق ال العظام بأن المؤمنون سورة يف اآلية  -أيًبا-األوَل  القوَل  وَير 

 العظام نأ بالتحديد يثبت مسلم صحيح يف الذي والحديث-المبغة العلقة النطفة-الثالث

 .واألنوثة والذكورة والرزق األجل كتب وكذلك ،واألربعين الثاين يف تخلق

 الصحيحة واألدلة الثاين القول يوافق بما الحقيقة وتصوير المتناهية بالدقة األجنة علم يف وتبين

 به قولال على يترتب ما وكل ذلك، عن التراجع األول بالقول يفتون الذين فعلى الشرع، من

 ،والصوم ،الصالة حرمة من خروجه على النفاس أحكام كترتب ومسائل تفريعات من

 حائل، غير من المصحف ومس ،حاجة غير من المسجد يف والمكث ،والجماع ،والطواف

 قابرم يف ودفنه عليه، والصالة تكفينه، ...أمااألفراط حكم وله ،العدة انقباء به وتحصل

 اصارًخ  استهالله على مترتبة ألنها يلزم  فال وإرثه، المسلمين،
(1)

 متعلقة فهي التسمية أما 

 التصور ماملت اوفقً  الفتوى تتغير أن بد الف  الحمل من شهرين بعد ويتبح الجنس بتحديد

                                 
لي عليه. وإن 1) ( وقد خالف أحمد وداوود يف مسألة الصالة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل ص 

لي عليه. انتهى . وقال النووي يف المجموع: قال العبدري: إن كان له دون أربعة أشهر لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وص 

لم يصل عليه بال خالف، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء، وقال أحمد وداود رحمهما اهلل: يصلى 

 عليه. انتهى.
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 إال األربعين وبعد األربعين قبل مطلًقا، اإلجهاض جواز عدم هو الراجح أن مع عة،للواق

 ذلك. ونحو الشديد... والتشوه بقي، لو األم على الشديد كالبرر اإلجهاض، بمسوغات

 اآلن اأم عصرهم، يف الطبية اإلمكانات على بناء وذلك  امطلوبً  اأمرً  ليس التداوي بأن القول-2

 بالفتوى، ولالق فيتغير ،اغالبً  اأمرً  الطب يف السالمة وأصبحت الصيدلة وعلم الطب تطور فقد

 التلف. من النفس على للحفاظ االزمً  اأمرً  ويصبح
 هأن األجنة علم يف وثبت سنين خمس أو أربع إلى يصل يقولون الفقهاء كان :الحمل مدة-3

 ذلك. يستحيل
 وَوْقف   األضر عطاءإل المشكل الخنثى وميراث الحمل، ميرات يف االفتراضية الحسابات ترك  -4

 يحسم يالذ الدقيق الطبي للتشخيص وذلك الخنثى  ويبلغ ،احيً  الحمل يولد حتى الباقي

 تطور على ناءً ب التركة تقسيم يف بالَبت   فنقول ،كذلك الخنثى ونوع وعدده، الجنين نوع يف األمر

  العلم.
 ،احاليً  لقطعيته وغيرها والحج والصوم الصالة مواقيت يف الفلكي الحساب علم على االعتماد-5

 .اظنيً  كان أن بعد

 باالجتهاد. المتعلقة المقاصد قواعد ضمن قواعد عدة يف المسألة هذه عن تكلمنا قد

 حكامأ له تنزل العرف ذلك تغير إذا عرف   على وقامت اْنَبنَْت  التي األحكام كل أن نبيف وهنا

 كان ول حتى تغير قد عرف   على القائمة القديمة الفتوى تسري وال الجديد، العرف تناسب

 عليه. قام كان إذا اإجماعً 

 يف فالبروري المصالح، تغير ذلك ويتبع الزمن مرور مع تختلف األعراف أن المعلوم ومن

 والسياسية، الدولية األعراف تغير إلى باإلضافة آخر، عرف يف احاجيً  يكون قد عرف

 سبق. فيما بينا كما المصلحة مع تدور والفتوى واالجتماعية... واالقتصادية
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 من اثيرً ك تشمل التي الحادثة أو الحالة هنا والمقصود والمصيبة. المحنة أي البالء: من البلوى

 أو دة،زائ بمشقة إال منها االنفكاك عسر مع فيها الوقوع يكثر أو ،منها االحتراز ويتعّذر الناس

  .البواب مع التخفيف البلوى به تعم فيما واألصل .إليه الحاجة مسيس مع الشيء ندرة

 رصو انتشار وكذلك الحياة مجاالت شتى يف المرأة عمل عصرنا يف البلوى به عمت ومما

 يف ةاللحي حلقب اإللزامو ،الموسيقى وانتشار ،واإلعالم النت ومواقع اإلعالنات يف النساء

 نهأ البلوى عموم يف والقاعدة الجامعات... يف واالختالط الطرقات، يف واألكل ،المعسكرات

 واب الب وضع مع التخفيف إلى فالميل خالف وفيه البلوى به عمت ما ولكن احرامً  ل  ي ح   ال

 اع،استط ما منه يحترز أن المسلم فعلى فيه خالف ال وحكمه البلوى به عمت وما المناسبة،

 الفتوى. بتغير يتعلق مما هذا وليس

 مالقدي من مذهبه غيَّرَ  األئمة بعض أن وقع بل المشهورة، المسائل من االجتهاد تغير مسألة

 نوم الواحدة المسألة يف روايات عدة الواحد الفقيه عن وتروى للشافعي، وقع كما للجديد

 حنبل. بن أحمد اإلمام ذلك يف األئمة أكثر

 هاجتهاد عن الرجوع األول رأيه يخالف رأي إلى اجتهاده يتغير الذي المجتهد على يجب لكن

 موسى أبي إلى عنه اهلل رضي عمر كتاب ذلك يف واألصل اجتهاده، إليه تغير بما والعمل األول

 يهف ديَت وه   نفسك فيه راجعت باألمس قبيته قباء يمنعك ال» فيه: جاء وقد األشعري

 .]قطن[ «.الباطل يف التمادي من خير الحق ومراجعة قديم الحق فإن الحق تراجع أن لرشدك

 المشتركة. يف عمر قباء فيه واألصل باالجتهاد، ينقض ال االجتهاد أن معنا مر وقد

 حول الكفاية فيه ما بك مر وقد الشريعة، مقاصد يراعي أن التنزيل أثناء للمفتي بد ال أي

 الشريعة. مقاصد
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 بين والموازنة مآالتها، إلى النظر خالل من وذلك العامة، المصلحة الفتوى تخدم بأن وذلك

 أنَّ  على شاهد خير   إبراهيم قواعد على الكعبة بناءَ --النبي وَتْرك   والمفاسد، المصالح

 امة.الع بالمصلحة تتعلق ألسباب التنزيل عن ي ْحَجم   لكنْ  صورته يستويف قد الحكم

 إلى منصرف هو إنما الشارع اعتناءو ،والجزئية الكلية بحسب يختلف الحكم أن وذلك

  .الجزئيات قبل الكليات

َري   ِإن   .683 ـــــُِس ــــــ ـــــَواقِ  ُلـ ــــــ ـــــ ع ـ رُ  ُ  َعـ ـــــُِس ـــــَشـ  ـ
 

هـــــِ رــــُ   جــــِ ـــــَ      ــــِ  حع  ــــ  ــــَ  ُُ  ــــَ ــــ  ــــُ  ايد رــــُ  
 

 عةالواق هذه تكررت ثم اجتهاده، إليه أداه بما فيها وأفتى واقعة يف المجتهد اجتهد إذا أنه أي

 وال األول االجتهاد يكفي وال أخرى، مرة لها واالجتهاد النظر تكرار عليه فيجب أخرى مرة

 ألةالمس وقعت ثم باالجتهاد، حكم إذا القاضي هذا يف المجتهد ومثل النظر، تكرار عن يغني

 .أخرى مرة

 وليطلع حال،ال حقيقة لتظهر التجديد يجب التغير حتمالفال   يتغير، ما اكثيرً  االجتهاد أن وذلك

  .أواًل  عليه اطلع يكن لم ما على

ةـــــَ 684 ــــَ ــــ   ح  َأب ِم   قـــــَ ِ الـــــ  ُح  ِ  ُــــَ ـــــ  ــــ   ا. وال
 

ا َأِــــــــــــ  خـــِ   ايـــــَ لـــــَ ـــَ ع ـــ  ال ا و ـــــِ هـــــَ ارـــَ ا ـــــَ ةـــــَ ـــَ   
َرَحا. 685   ُ َِ َت ع  َِ ــــــــتْع و ــــــــل  َ ـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ُثـ

 
َح   ِ  اقــــ  ـــــَ ِم    ـــــِ  بــــَ ــــَ  الــــ ــــ  ــــِ ِس َوالـــــ 

 
 الةص ثم بها، أسبغنا التي نعمه على وأحمده وشرحه، النظم هذا ختام أبلغنا الذي هلل والحمد

الدين،  يوم إلى أثره اقتفىو واقتدى به، به، منكل َمْن آ وعلى--النبيعلى وسالمه  اهلل

 قرابته، وصحابته، وكل مؤمن من الجن واإلنس.به من ويدخل يف ذلك من آمن 
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 ِّ ي ـْوُل ااـّصـَحانرِ
َ
: ق ي

 290 ................................................................................ الثان 

 : ي  290 .................................................................... تعريف الصحانر

اع:   291 .................................................................. تحرير محل الت  

ي الثالث: مذهب م  294 ..................................................................ا دون الصحانر

 297 ..................................................................................... المجموعة الخامسة

 ْ ي ِ
 
: ف

ٌ
اِتَمة

َ
ةٍ خ

َ
ْود
ُ
 297 .......................................................................... َمَصاِدَر َمْرد

 297 .............................................................................. الكشف: 

 297 ................................................................................ اإللهام: 

 298 ................................................................................ العقل: 

 300 ...................................................................... الرؤى المنامية: 

ال
َّ
َباُب الث

ْ
َباِط ال

ْ
 ااِلْسِتن

ُ
ـُرق

ُ
: ط

ُ
 303 ........................................................................ ث

 
ُ
ة ـِويَّ

َ
غ
ُّ
 الل

ُ
ـة ُصْوِلـيَّ

ُ ْ
 األ

ُ
ــَواِعـد

َ
ـق
ْ
ُل: ال وَّ

َ
 األ

ُ
ِرْيق

َّ
 307 ........................................................... الط

 309 ..................................................................... القسم األول: وضع اللفظ للمعت  

 309 .......................................................................................... [ الـخـاص1]

 309 ............................................................................... تعريفه: 

 309 ............................................................................... قاعدته: 

 309 ................................................................................ أنواعه: 

ـاصِّ 
َ
 الخ

ُ
ُروع

ُ
 313 ......................................................................................... ف

 
ُ
د يَّ

َ
 والُمـق

ُ
ق
َ
ـل
ْ
 313 ............................................................................... ] أ [ الُمـط

 313 ............................................................................ قاعدتهما: 

 314 ............................................................................. تعريفهما: 

 315 ......................................................... حمل المطلق عَل المقيد: 

ْمــُر 
َ ْ
 318 ........................................................................................... ] ب [ األ

 318 ............................................................................... تعريفه: 

 :
ُ
ه
ُ
 318 ................................................................................ ِصَيغ

 319 .......................................... استعماالت صيغة ]افعل[ مع القرائن: 

 عن القرائن دل عَل الوجوب حقيقة: 
َ
د  322 ........................... األمر إن ُجرِّ

 :  324 ..................................................................... األمر بعد النهي

ي الفور: 
 326 ............... األمر المطلق ال يدل عَل التكرار وال المرة، وال يقتض 

ء أمر بلوازمه ي
 328 ........................................................... األمر بالشر
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 330 ............................................. ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب: 

 ُ ي
ْ

 334 .......................................................................................... ] ت [ النه

 334 ............................................................................... تعريفه: 

 334 ................................................................................ صيغه: 

 334 ..................................... مع القرائن:  استعماالت صيغة ] ال تفعل [

ي الحظر: 
 335 ................................................... النهي بعد األمر يقتض 

 337 ............................................................ النهي المطلق للتحريم: 

ي الفور والتكرار والتأبيد: 
 338 .................................. النهي المطلق يقتض 

ا: 
ً
ي الفساد مطلق

 338 ...................................................... النهي يقتض 

ء أمر بضده:  ي
 341 ....................................................... النهي عن الشر

ـَعـامُّ 2]
ْ
 343 .............................................................................................. [ ال

 343 ............................................................................... تعريفه: 

 343 ................................................................................ صيغه: 

ي خطاب الذكور: 
 
 348 ................................................. دخول اإلناث ف

 349 .......................................................... أقل الجمع المطلق ثالثة: 

ي  ي خطاب أمته:  --دخول النتر
 
 352 ................................................ ف

 352 .............. يعم األمة إال ما خصه الدليل:  --خطاب هللا تعاىل للرسول 

 الـَعــامِّ من حيث الداللة: 
ُ
ــَواع

ْ
ن
َ
 355 .................................................... أ

 : ـَعـامِّ
ْ
ـِصْيـُص ال

ْ
ـخ
َ
 357 .................................................................... ت

 357 ............................................................................... تعريفه: 

صات المنفصلة:   357 ........................................................... المخصِّ

صات المتصلة:   364 ............................................................ المخصِّ

 368 ...................................................... داللة العام عَل أفراده ظنية: 

 : ي
 
ي الباف

 
 369 ............................................ العام بعد التخصيص حجة ف

ة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب:   370 ...................................... العتر

[3 
ُ
ـَرك

َ
ت
ْ
ـُمـش

ْ
 372 ........................................................................................ [ ال

 372 ............................................................................... تعريفه: 

 372 ................................................................................ أسبابه: 

ك:   373 ...................................................................... حكم المشت 

ي 
 
حرف

ْ
ك ال : المشت 

ٌ
ــْرع

َ
 375 .............................................................................. ف

تيب وال لمعية:   375 ...... األول:] الواو [: واألصل فيها أنها لمطلق الجمع ال لت 

تيب والتعقيب:  :] الفاء [: واألصل فيها أنها للت  ي
 377 ......................... الثان 
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تيب بمهلة:  م [: وهي للت 
ُ
 380 ............................................. الثالث: ] ث

[: واألصل فيها أنها النتهاء الغاية:   382 ................................. الرابع: ]حت 

 383 .............................................. الخامس: ] لكن [ وهي لالستدراك: 

 : ي
 384 ........................................................ السادس: ] ال [ وهي للنف 

 386 ........................ السابع: ] أو [: وهو موضوع ألحد الشيئي   أو األشياء: 

اب عما قبلها وإثبات الحكم لما بعدها:   389 ......... الثامن: ] بل [: وهي لإلض 

 390 ......................................... التاسع: ]الباء[: وأصل معانيه اإللصاق: 

ي [ وأصل معانيها الظرفية: 
 
: ] ف  393 ........................................... العاشر

: ]ِمْن[ وأصل معانيها ابتداء الغاية:   396 .............................. الحادي عشر

: ] عَل [ وأصل معانيها االستعالء:  ي عشر
 399 ................................. الثان 

: ]الالم[ وأصل معانيها االختصاص:   401 .............................. الثالث عشر

ه:  ء لوجود غت  ي
: ]لوال[ وهي تدل عَل امتناع الشر  404 ................ الرابع عشر

: ] لو[ حرف امتناع المتناع:   407 ..................................... الخامس عشر

َمْعت َ 
ْ
ْ ال ي

 
ِظ ف

ْ
ف
َّ
 اْسِتْعَماُل الل

ُ
 412 ........................................................... ثانًيا: ِمْن َحْيث

[1-2  
ُ
َمَجاز

ْ
 َوال

ُ
ة
َ
َحِقْيق

ْ
 412 ........................................................................... [ ال

: الحقيقة: 
ا
 412 ....................................................................... أوًل

 412 ............................................................................... تعريفها: 

 412 .............................................................................. أقسامها: 

عية والعرفية عَل اللغوية:   413 ........................................... تقديم الشر

 415 ......................................................................... ثانًيا: المجاز: 

 415 ............................................................................... تعريفه: 

 416 ........................................................................ أنواع القرينة: 

 416 ........................................................................ أنواع العالقة: 

 420 ....................................... أسباب هجر الحقيقة واستعمال المجاز: 

 420 ..................................... ال يصار إىل المجاز إال إذا تعذرت الحقيقة: 

ي اللفظ الواحد: 
 
 422 .............................. ال يجمع بي   الحقيقة والمجاز ف

 423 .................................................................... المجاز له عموم: 

[3 
ُ
ح يــــْ ِ

 426 .......................................................................................... [ الرصَّ

 426 ............................................................................... تعريفه: 

 426 ............................................................................... قاعدته: 

 [4  
ُ
اَية

َ
ِكن
ْ
 427 .......................................................................................... [ ال

 427 ............................................................................... تعريفها: 
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 427 .............................................................................. قاعدتها: 

َمْعت َ 
ْ
 ال

َ
َل
َ
ِظ ع

ْ
ف
َّ
 الل

ُ
ة
َ
ل
َ
ًل
َ
 د

ُ
ا: ِمْن َحْيث

ً
 430 ............................................................. ثالث

ةِ 
َ
ل
َ
ًل
َّ
 الد

ُ
 430 ................................................................................... ] أ [ َواِضح

 430 ............................................................................... تعريفه: 

 430 ................................................................................ حكمه: 

 430 ................................................................................ مراتبه: 

اِهُر 1]
َّ
 431 ........................................................................................... [ الظ

 431 ............................................................................... تعريفه: 

 432 ................................................................................ حكمه: 

 433 ............................................................................................. [ النص2]

 433 ............................................................................... تعريفه: 

 433 ................................................................................ حكمه: 

أِوْيلُ 
َّ
: الت

ٌ
ْرع
َ
 434 .......................................................................................... ف

 434 ................................................................................ تعريفه

 434 ............................................................................... أقسامه: 

 437 ........................................................................................... [ المفش3]

 437 ............................................................................... تعريفه: 

 437 ................................................................................ حكمه: 

 438 ............................................................ الفرق بينه وبي   التأويل

 439 ........................................................................................... [ المحكم4]

 439 ............................................................................... تعريفه: 

 440 ................................................................................ حكمه: 

ةِ ] ب 
َ
ل
َ
ًل
َّ
ُ َواِضِح الد ْ ت 

َ
 442 ............................................................................ [غ

 442 ............................................................................... تعريفه: 

 442 ................................................................................ مراتبه: 

ِفـيُّ 1]
َ
خ
ْ
 443 ............................................................................................. [ال

 443 ............................................................................... تعريفه: 

 443 ................................................................................ حكمه: 

 444 .......................................................................................... [ المشكل2]

 444 ............................................................................... تعريفه: 
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 444 ................................................................................ أسبابه: 

 445 ................................................................................ حكمه: 

 446 .......................................................................................... [ المجمل3]

 446 ............................................................................... تعريفه: 

 447 ................................................................................ حكمه: 

 448 ................................................................................. البيان: 

 451 ......................................................................................... [ المتشابه4]

 451 ................................................................................ تعريفه

 452 ................................................................................ حكمه: 

 454 ...................................................... رابًعا: من حيث طرق داللة اللفظ عَل المعت  

 454 ..................................................................................... [ داللة العبارة1]

 454 ............................................................................... تعريفها: 

 456 .................................................................................... [ داللة اإلشارة2]

 456 ............................................................................... تعريفها: 

ي استنباط داللة اإلشارة
 
 459 ............................................................ فرع: قواعد ف

امِة االستقالُل: 1]
ّ
ي الُجَمِل الت

 
 459 ........................................ [: األصُل ف

ِة اإلعماُل ال اإلهماُل : 2]
َّ
ي األدل

 
 460 ......................................[: األصُل ف

أِكيِد : 3]
َّ
أِسيُس أوىل من الت

َّ
 462 .................................................. [: الت

[: الجملة الفعلية تدل عَل الحدوث والتجدد،و االسمية تدل عَل الثبوت والدوام: 4]

 ......................................................................................... 463 

 465 .......... [: ضمت  الفصل يفيد القرص بمساعدة قرائن الحال أو المقال: 5]

[6 : ي
 األسامي دليُل اختالِف المعان 

ُ
 465 .................................. [: اختالف

ا7]
َ
ُمش

ْ
ي ال ِ

ض 
َ
ت
ْ
ق
َ
ِضيِل" ت

ْ
ف
َّ
َعل الت

ْ
ف
َ
 "أ

ُ
ة
َ
: [: ِصيغ َمْعت َ

ْ
ْصِل ال

َ
ي أ ِ
 
 ف

َ
ة
َ
 466 ........... َرك

اِلًبا: 8]
َ
ِ غ
ي  
َ
ْجِري َبي  َ اثن

َ
 ت
ُ
ة
َ
ل
َ
اع
َ
 467 ............................................ [: الُمف

كراُر : 9]
َّ
واُم وال الت

َّ
 "كان" ال يلزُم منها الد

ُ
 468 ............................. [: لفظة

 ِللَحاِل : 10]
ُ
ون

ُ
َراِئِن َيك

َ
ِن الق

َ
ِدِه ع َجرُّ

َ
 ت
َ
د
ْ
 ِعن

ُ
اِرع

َ
 470 ............... [: الِفعُل الُمض

ي االخِتصاَص: 11] ِ
ض 
َ
ت
ْ
ق
َ
 ت
ُ
 471 ............................................. [: اإلضافة

ُ يرِجُع ألقرِب مذكوٍر إال لدليٍل صارٍف: 12] مت 
َّ
 472 ......................... [: الض

ي النكرة للتخصيص: 13]
 
ي المعرفة للتوضيح وف

 
 473 .................. [: النعت ف

اِت 14]
َّ
ي الذ ِ

 
 ف

َ
اَيَرة

َ
ي الُمغ ِ

ض 
َ
ي الُحكِم: [: الَعطُف َيقت ِ

 
 ف

َ
اك َ ِ

 474 ............ ، واالشت 

 الَعهِد: 15]
َ

َل
َ
ُه ُحِمَل ع َ ت 

َ
 َوغ

َ
َمَل الَعهد

َ
ل( ِإن احت

َ
 ِبـ)أ

َّ
 475 .............. [: الُمَحَل

تَبِة: 16] ي الرُّ ِ
 
ٌم ف

َّ
د
َ
كِر ُمق

ِّ
ي الذ ِ

 
ُم ف

َّ
د
َ
 476 ......................................... [: الُمق
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مة: 17]
َّ
ياِق ُمَحك  السِّ

ُ
 477 ...................................................... [: داللة

ِه: 18] ِ ت 
َ
ي غ ِ

 
 ِبِه ف

ُّ
ج
َ
 ُيحت

َ
 ِلَمعت  ًل

َ
ا َوَرد

َ
 ِإذ

ُ
 479 ................................ [:اللفظ

لُّ عَل معناه قطًعا: 19]
ُ
 األصِل َيد

َ
 480 ........ [: اللفظ عند عدِم قرينٍة خالف

ي الُحكِم: 20] ِ
 
 ف

َ
ان َ ِ

لِزُم ااِلقت 
َ
ظِم ال َيست

َّ
ي الن ِ

 
 ف

ُ
ان َ ِ

 481 ........................ [: االقت 

َل: 21]
َ
 االسِتدًل

ُ
حَواِل ُيسِقط

َ
اِئِع األ

َ
ي َوق ِ

 
 482 ......................... [: االحِتَماُل ف

ئ عن دليل يبطل االستدالل: 22]  483 ........................... [: االحتمال الناشر

 َيعِقل: 23]
َ
 َما ال

َ
َل
َ
ُب َمن َيعِقل ع

َّ
ل
َ
 484 ......................................... [: ُيغ

ادفان يتعاقبان: 24]  485 ........................................................ [: المت 

َر: [: 25]
َ
د
َ
 َون

َّ
ذ
َ
 َما ش

َ
َل
َ
 ع
َ
َب ال

َ
ل
َ
مَّ َوغ

َ
 َما ع

َ
َل
َ
ي ع ِ

اُب َيمض 
َ
 486 .............. الِخط

 488 .................................................................................. [ داللة الموافقة3]

 488 ................................................................................ تعريفها

 489 .............................................................................. أقسامها: 

 492 .................................................................................. [ داللة االقتضاء4]

 492 ............................................................................... تعريفها: 

 492 .............................................................................. أقسامها: 

 494 .................................................................................. [ داللة المخالفة5]

 494 ............................................................................... تعريفها: 

 494 .............................................................................. حجيتها: 

 494 ...................................... الضابط الذي وضعه الجمهور للعمل بها: 

 495 ............................................................... أنواع داللة المخالفة: 

 496 ....................................................... النوع األول: مفهوم الصفة: 

ط:  : مفهوم الشر ي
 497 ....................................................... النوع الثان 

 499 ....................................................... الثالث: مفهوم الغاية: النوع 

 500 ........................................................ النوع الرابع: مفهوم العدد: 

 501 ............................. الخامس والسادس: مفهوم الزمان والمكان: النوع 

 502 ..................................................... النوع السابع: مفهوم الحرص: 

 508 ....................................................... النوع الثامن: مفهوم اللقب: 

يعة : مقاصد الشر ي
 511 ........................................................................ الطريق الثان 

 513 .................................................................... تعريف المقاصد: 

ي 
 
 514 ................................................ حق المجتهد: المقاصد واجبة ف

يــــع المعقولية ال التعبد:  ي التشر
 
 514 ......................................... األصل ف

 : ي
ي العبادات التعبد دون االلتفات إىل المعان 

 
 515 ......................... األصل ف
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 : ي
ي العادات االلتفات إىل المعان 

 
 515 ........................................ األصل ف

 516 .......................................................تعريف القواعد المقاصدية: 

 518 ...................................................................................... المقاصديةالقواعد 

يــــع اإلسالمي 
 518 .................................. المجموعة األوىل: قواعد المبادئ العامة للتشر

َم إال هلِل : 1]
ْ
 518 ................................................................ [: ال ُحك

ٌم: 2]
ْ
 519 ............................................ [: َما ِمن َحاِدثٍة إال وهلِل فيَها ُحك

َساٌس: 3]
َ
ٌّ أ ِعي

ْ َ  شر
ٌ
ِصد

ْ
َم َمق

َ
ي آد

ِريُم َبت 
ْ
ك
َ
 519 ....................................... [: ت

َر أخرى(، و)أن ليس ِلإِلنساِن إال ما َسَع: 4]
ْ
 ِوز

ٌ
ِزُر وازرة

َ
 521 .............. [: )ال ت

[5 : 
ُ
 واإلَباحة

ُ
ة يَّ اِته الحرِّ

َ
ف ي اإلنسان وترصُّ

 
ْصُل ف

َ
 524 .......................... [: األ

اِت : 6] يَّ
ِّ
ل
ُ
ي الك

 
 ف

ُ
 ال َيكون

ُ
ْسخ

َّ
 525 ................................................. [: الن

[7 َ َ تر
َ
 ُمْعت

ُ
ة يَّ  والِحسِّ

ُ
ة ِليَّ

ْ
 الَعق

ُ
مات

َّ
ِع: [: الُمَسل ْ

َّ ي الشر
 
 ف

ٌ
 525 ........................... ة

َرِة : 8]
ْ
 عَل الِفط

ٌ
ة  َمْبِنيَّ

ُ
يعة ِ

َّ  526 ................................................. [: الشر

ِل: 9]
َ
د
ْ
ع
َ
َل الَوَسِط األ

َ
 ع
ٌ
 َجاِرَية

ُ
يَعة ِ

َّ  528 ....................................... [ :الشر

َساوي الناِس فيها: 10]
َ
موُم األحكام وت

ُ
 530 ............................. [: األْصُل ع

ِ ُموِجباِتها: 11]
ُّ
ت 
َ
غ
َ
ُ األحكام ِبت َّ غت 

َ
ت
َ
 531 ............................................. [: ت

اِت وَ 12] ت ِّ
َ
غ
َ
ِت الُمت

َ
ْجَمل

َ
 أ
ُ
يَعة ِ

َّ  : [: الشر
َ
واِبت

َّ
ِت الث

َ
ل صَّ

َ
 532 ........................ ف

َو ِلَمَصاِلِح الِعَباِد : 13]
ُ
َما ه

َّ
اِئِع ِإن َ

َّ ُع الشر
ْ
 535 .................................. [: َوض

[14 : َرِويٌّ
ْ
خ
ُ
يويٌّ وأ

ْ
ن
ُ
يَعِة د ِ

َّ ي الشر
 
 535 ...................................... [: الَجَزاُء ف

 535 .............. [: أحكام الدنيا عَل الظواهر، وأحكام اآلخرة عَل الشائر: 15]

 537 ...................................................... المجموعة الثانية: قواعد المقاصد العامة

[16 َ ي َوْحي
َواُه، وأن يقتف 

َ
اِعَيِة ه

َ
ْن د

َ
ِف ع

َّ
ل
َ
َراُج الُمك

ْ
يَعِة ِإخ ِ

َّ ِع الشر
ْ
ُّ ِمْن َوض ِعي

ْ َّ  الشر
ُ
ِصد

ْ
[: الَمق

 537 ................................................................................... هللا: 

ْيَها: 17]
َ
ل
َ
ِف ع

َّ
ل
َ
َواُم الُمك

َ
َماِل د

ْ
ع
َ
ي األ ِ

 
اِرِع ف

َّ
ُصوِد الش

ْ
 540 .................. [: ِمْن َمق

ِة: 18] َواِعِد الَعامَّ
َ
 الق

َ
ِق ِإىل

ْ
ل
َ
 الخ

ُ
ْبط

َ
اِرِع ض

َّ
 الش

ُ
ْصد

َ
 541 ........................ [: ق

ي األرض: 19]
 
يــــع صالح نظام األمة بصالح اإلنسان المستخلف ف [: المقصد العام للتشر

 ......................................................................................... 543 

واِء 20]
ْ
 أه

ُ
ـباع

ِّ
 ات

َ
نيا للحياِة اآلِخرِة ًل

ُّ
 الد

َ
ا هي ما ُيِقيُم الحياة

ً
ع ْ

َ  شر
ُ
ة َ َ تر
َ
 المعت

ُ
[: الَمَصاِلـح

وِس: 
ُ
ف
ُّ
 544 .............................................................................. الن

[21 :
َ
اِسد

َ
َبُع الَمف

ْ
ت
َ
َواِهي ت

َّ
، َوالن

َ
َبُع الَمَصاِلـح

ْ
ت
َ
َواِمُر ت

َ
 545 ........................ [: األ

اِسِد: 22]
َ
ْرِء الَمف

َ
 ِلد

ٌ
ة
َ
وع ُ

ْ َواِجُر َمشر  ِمَن الَمَصاِلِح، َوالزَّ
َ
ات

َ
ِب َما ف

ْ
 ِلَجل

ٌ
ة
َ
وع ُ

ْ [: الَجَواِبُر َمشر

 ......................................................................................... 545 

َها: 23]
ْ
ن
َ
ِة ع

َ
اِشئ

َّ
ِة الن

َ
َسد

ْ
ِو الَمف

َ
َحِة أ

َ
ِم الَمْصل

َ
 ِبِعظ

ُ
ِو الَمْعِصَية

َ
 أ
ُ
ة
َ
اع

َّ
ُم الط

ُ
ـْعظ

َ
 546[: ت



 

 789 

 

َب: 24]
َ
ل
َ
 َما غ

ض َ
َ
ت
ْ
َهُم ِبُمق

ْ
ف
ُ
َما ت

َّ
َيا ِإن

ْ
ن
ُّ
ي الَحَياِة الد ِ

 
 ف

ُ
اِسد

َ
 َوالَمف

ُ
 550 ... [: الَمَصاِلح

ُع: 25]
َ
ف
ْ
ن
َ
ٌ َوأ ْ ت 

َ
َو خ

ُ
 َما ه

ُ
ه
ْ
ن
َ
َض ع وَّ

َ
ا ع

ً
ْيئ
َ
 ش

ُ
اِرع

َّ
َم الش ا َحرَّ

َ
 551 .................... [: ِإذ

ِم: 26]
َ
 ِمْن َجاِنِب الُوُجوِد َوِمْن َجاِنِب الَعد

ُ
ون

ُ
 الَمَصاِلِح َيك

ُ
ظ
ْ
 552 ........ [: ِحف

اِت: 27] ُف آَحاِد الُجْزِئيَّ
ُّ
ل
َ
خ
َ
ُعَها ت

َ
 َيْرف

َ
َمَصاِلِح ًل

ْ
 ال

ُ
ات يَّ

ِّ
ل
ُ
 553 ..................... [: ك

وعة إذا صاحبها ما ال يجوز: 28]  554 ..... [: يجوز اإلقدام عَل المصالح المشر

[29 :
ٌ
ات يَّ

َ
ْحِسين

َ
 َوت

ٌ
ات  َوَحاِجيَّ

ٌ
ات وِريَّ ُ

: ض َ
ُ
ة ِعيَّ ْ

َّ  الشر
ُ
اِصد

َ
 556 ............... [: الَمق

وريات: 30] ي الدين والدنيا ض 
 
 558 ........................ [: المصالح األساسية ف

 559 ................................................................................ ترتيبها: 

 559 ............................................................................... عددها: 

[31 : ٌّ ي
ِّ

َل
ُ
ٌّ ك ِعي

ْ َ  شر
ٌ
ِصد

ْ
يِن َمق

ِّ
 الد

ُ
ظ
ْ
 559 ........................................... [: ِحف

[32 : ٌّ ي
ِّ

َل
ُ
ٌّ ك ِعي

ْ َ  شر
ٌ
ِصد

ْ
ِس َمق

ْ
ف
َّ
 الن

ُ
ظ
ْ
 561 .......................................... [: ِحف

[33 : ٌّ َِلي
ُ
ٌّ ك ِعي

ْ َ  شر
ٌ
ِصد

ْ
ِل َمق

ْ
 الَعق

ُ
ظ
ْ
 563 ........................................... [: ِحف

[34 : ٌّ ي
ِّ

َل
ُ
ٌّ ك ِعي

ْ َ  شر
ٌ
ِصد

ْ
ْسِل َمق

َّ
 الن

ُ
ظ
ْ
 564 .......................................... [: ِحف

[35 : ٌّ َِلي
ُ
ٌّ ك ِعي

ْ َ  شر
ٌ
ِصد

ْ
 الماِل َمق

ُ
ظ
ْ
 566 ............................................ [: ِحف

[36 :
ٌ
ِع الحرج والمشقِة حاجيات

ْ
قُر إليها ِلَرف

َ
 المفت

ُ
 567 .............. [: المصالح

ورّياِت والحاجيَّ 37] : [: ما دون الرص 
ٌ
 568 ........... اِت من المصالح تحسينيات

ِة: 38]
َّ
ن ي السُّ

 
 ف

ْ
ت
َ
ل صَّ

َ
ف
َ
ْرآِن وت

ُ
ي الق

 
 ف

ْ
ت
َ
ل أصَّ

َ
 ت
ُ
الث

َّ
اِصِد الث

َ
 570 ..... [: َمراِتُب الَمق

ِة: 39] ْحِسيِنيَّ
َّ
ِة َوالت ْصٌل ِللَحاِجيَّ

َ
 أ
ُ
ة وِريَّ ُ

 الرص َّ
ُ
اِصد

َ
 570 ....................... [: الَمق

اِرِع: 40]
َّ
 ِللش

ٌ
ُصود

ْ
ُهَو َمق

َ
 ف
َ
ة ْصِليَّ

َ
 األ

َ
اِصد

َ
ُم الَمق

ُ
د
ْ
لُّ َما َيخ

ُ
 571 .................. [: ك

وِريِّ ِبَوْجٍه َما: 41] ُ
ِتالُل الرص َّ

ْ
ٍق اخ

َ
ًل
ْ
ِّ ِبِإط ي ِتالِل الَحاحرِ

ْ
َزُم ِمِن اخ

ْ
 َيل
ْ
د
َ
 573 .... [: ق

وِريِّ ِبَوْجٍه ما: 42] ُ
ِّ والرص َّ ي ِتالُل الحاحرِ

ْ
َزُم عنه اخ

ْ
 َيل

ْ
د
َ
الٍق ق

ْ
ِّ ِبِإط ي ِ

ْحِسيت 
َّ
ِتالُل الت

ْ
[: اخ

 ......................................................................................... 575 

ِة: 43]
َ
ِمل
ْ
ك
َّ
ِة والت ِتمَّ

َّ
الت
َ
و ك

َ
مُّ ِإلْيَها َما ه

َ
ض
ْ
يَعِة َين

َّ اِصِد الشر
َ
َبٍة ِمن َمق

َ
لُّ َمْرت

ُ
 577 . [: ك

ِتَباُرُه: 44]
ْ
 اع

َ
ط

َ
ِض َسق

ْ
ق
َّ
ْصِل ِبالن

َ
 األ

َ
َل
َ
 ع
َ
اد
َ
ا ع

َ
ُل ِإذ مِّ

َ
 580 ................... [: الُمك

[45 :
ُ
وَرات ُ

 َوالرص َّ
ُ
ْيِه الَحاَجات

َ
و ِإل

ُ
ع
ْ
د
َ
 اْسِتْعَماُل َما ت

َ
ْرَض َجاز

َ
مَّ الَحَراُم األ

َ
ْو ع

َ
 580[: ل

 582 .................... [: المقاصد من جهة تعلقها بالمكلفي   كلية وبعضية: 46]

يعة عامة وخاصة وجزئية: 47]  582[: المقاصد من جهة تعلقها بمجاالت الشر

َمَصاِلِح: 
ْ
ِجْيِح َبي ْ َ ال ْ

ِة َوالت َّ
َ
ن
َ
َمَواز

ْ
 ال
ُ
َواِعد

َ
الثة: ق

َ
 584 ................................... المجموعة الث

ِب الَمَصالِح: 48]
ْ
اِسِد أْوىل من َجل

َ
ْرُء المف

َ
 584 .................................. [: د

ه: 49] م عَل غت 
َّ
 585 .................................. [: األرجح من الخمستي   ُيقد

 ال50]
َ
 ِبَحَسِب األحكام الخْمَسِة عند

ُ
رتُب المصالح

ُ
عاُرِض: [: ت

ّ
 585 ............. ت

َما: 51]
ُ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
اِم أ

َ ِ
ْيِن بالت  َّ

َّ ُّ الشر
َ ُع شر

َ
ف
ْ
َما َوُيد

ُ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
ِويِت أ

ْ
ف
َ
ْيِن ِبت َ ْ ت 

َ
ُ الخ ْ  خت 

ُ
 587[: ُيَرّجح
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ِة: 52] َيِويَّ
ْ
ن
ُّ
ِتباِر عَل المصاِلِح والمفاسِد الد

ْ
ي ااِلع

 
 ف

ٌ
مة

َّ
د
َ
 ُمق

ُ
َرِوّية

ْ
خ
ُ
 األ

ُ
 والمفاِسد

ُ
[: المصاِلح

 ......................................................................................... 589 

ِة: 53] حِة الخاصَّ
َ
 الَمْصل

َ
 عَل

ٌ
مة

َّ
د
َ
 ُمق

ُ
ة  العامَّ

ُ
حة

َ
 590 ..................... [: الَمْصل

[54 : ُل ِمَن القاِضِ
َ
فض

َ
ي أ

ِّ
َعد

َ
ُع الُمت

ْ
ف
َّ
 592 ....................................... [: الن

ِمالِت: 55]
ْ
ك
ّ
ِتّماِت والت

َّ
 عَل الت

ٌ
مة

ّ
د
َ
 ُمق

ُ
 عَل الحاجاِت، والحاجات

ٌ
مة

َّ
د
َ
 ُمق

ُ
ورات

[: الرص َّ

 ......................................................................................... 593 

ل: 56] مَّ
َ
ي ُمقاَبلِة ُوجوِد َمصلحِة الَمك

 
ِل ف مِّ

َ
ِد الُمك

ْ
ق
َ
َسدِة ف

ْ
َر ِلَمف

َ
 594 ...... [: ال أث

ا: 57]
ً
ْوع

َ
ُمها ن

َ
ظ
ْ
ع
َ
َم أ

ِّ
د
ُ
َبِة ق

ْ
ت ِم والرُّ

ْ
ي الحك

 
ح ف

ُ
ساوِت المصال

َ
 596 ............ [: إذا ت

ِة: 58] َ
ْ تر
َ
ِة والك

َّ
 بالِقل

ُ
فاُوت

َّ
 الت

َ
َسدِة كان

ْ
حِة والَمف

َ
 الَمصل

ُ
ْوع
َ
 ن
َ
َحد

َّ
 599 ..... [: إذا ات

ُهما: 59]
َ
ُ َبْين َّ ت 

َ
خ
َ
هما ُيت

َ
ُر الجْمُع َبين

َّ
َعذ

َ
ِ َيت

ي  
َ
ساِويت

َ
ِ ُمت

ي  
َ
َحت

َ
لُّ َمْصل

ُ
 599 ........ [: ك

َوَساِئِل 
ْ
 ِبال

ُ
ة
َ
ق
ِّ
َعل
َ
ُمت
ْ
 ال
ُ
ة اِصِديَّ

َ
َمق
ْ
 ال
ُ
َواِعد

َ
ق
ْ
 601 .................................. المجموعة الرابعة: ال

 ووساِئُل: 60]
ُ
 َمقاِصد

ُ
 والمفاِسد

ُ
 601 .................................... [: المصاِلح

ِل الَمقاِصِد: 61]
ْ
ض
َ
ٌب عَل ف

َّ
ُل الَوَسائِل ُمرت

ْ
ض
َ
 602 ............................. [: ف

اِصِد: 62]
َ
َمق
ْ
ي ال ِ

 
ُر ف

َ
ف
َ
ت
ْ
َوَساِئِل َما ال ُيغ

ْ
ي ال ِ

 
ُر ف

َ
ف
َ
ت
ْ
 603 ............................. [: ُيغ

 604 ..................... المقصود بطل اعتبارها:  [: الوسيلة إذا لم تفض إىل63]

وعة ال تسوِّغ الوسائل الممنوعة: 64]  605 ..................... [: المقاصد المشر

 607 .............[: إذا تنوعت الوسائل تخضع للمفاضلة وال تتعي   واحدة: 65]

[66 :
ْ
ما كانت

َ
 كيف

ُ
صود

ْ
 يحُصُل بها المق

ُ
ة
َ
 المْحض

ُ
 608 ................. [: الَوسيلة

 609 ........................ [: تحريم الوسيلة تحريم للمقصود من باب أوىل: 67]

ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 68]
ً
 610 ......................... [: ما حرم سد

ِفي ْ َ 
َّ
ل
َ
ُمك
ْ
اِصِد ال

َ
 َمق

ُ
َواِعد

َ
اِمسة: ق

َ
 613 .................................................. المجموعة الخ

ي 69]
 
يــــع:  [: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده ف ي التشر

 
ا لقصده ف

ً
العمل موافق

 ......................................................................................... 613 

 باِطٌل: 70]
ُ
ه
ُ
ه فَعَمل

َ
 ل
ْ
ع َ

ْ شر
ُ
كاِليِف ما لم ت

ّ
ي الت

 
 ف

ع َ
َ
 614 ................ [: كلُّ َمِن اْبت

[71 
ٌ
اِرئ

َ
ْو د

َ
َحٍة أ

َ
ٌل لمْصل  ُمَحصِّ

ٌ
َرٌض َصِحيح

َ
 به غ

َ
ق
َّ
َعل
َ
ُ من المقاِصِد إال ما ت ترِ

َ
 ال َيْعت

ُ
ع ْ

ّ [: الشر

ٍة: 
َ
َسد

ْ
 615 ..............................................................................لمف

ِف: 72]
َّ
ل
َ
اِرِع ال للُمك

َّ
 األْسباِب للش

َ
رِتيُب األحكام عَل

َ
 616 ...................... [: ت

َبات: 73] ي حكم إيقاِع الُمسبَّ
 
 المكلِف األسباَب ف

ُ
 617 ..................... [: إيقاع

ي أصل األعمال: 74]
 
ي األعمال العادية ال يناف

 
 ف

ِّ
حظ

ْ
 619 ............. [: القصد ِلل

ها ِعباداٍت: 75]
َّ
ل
ُ
ِف ك

َّ
ل
َ
فاِت المك رَصُّ

َ
ُ ت ِّ ِة ُيَصت  اِصِد األْصِليَّ

َ
 الَمق

َ
اُء عَل

َ
 621 . [: الِبن

[76 
ُ
ُصود

ْ
الِص فهو المق

ْ
ي اإِلخ

 
َ قاِدٍح ف ْ ت 

َ
ِة وغ

َ
ْصل الِعباد

َ
ًيا عَل أ وِّ

َ
وابع ُمق

َّ
[: ما كان من الت

، وما ال فال: 
ُ
ُّ الّساِئغ َبِعي

ّ
 623 .......................................................... الت

وِع: 77]
ُ
 فيه إىل المْمن

ُ
ْصد

َ
ُ الق

ُ تر
ْ
ْهَمِة ما َيك

ُّ
ُع ِللت

َ
 625 ........................... [: ُيْمن
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[78 
َ
ُع الِفْعُل مت  ث

َ
: [: ُيْمن ِ

ْ
ت 
َ
اِر ِبالغ َ

ْ  منه َمْحُض اإِلض 
َ
ُصود

ْ
 المق

َّ
ن
َ
 أ
َ
 626 ...... َبت

[79 : يِ
ْ

ه
ّ
ي الن

 
ٍة ف

َ
ُ داِخل ْ ت 

َ
 فغ

ا
ة َ َ تر
َ
 ُمْعت

ا
َحة

َ
ا وال َمْصل ِعيًّ ْ

َ  شر
ا
ْصًل

َ
ْهِدُم أ

َ
 ال ت

ُ
ة
َ
[: إذا كانت الِحيل

 ......................................................................................... 627 

وِك، بالمقاِصِد: 80] ُ
عاِل والت ُّ

ْ
ف
َ
 باأل

ُ
ق
َّ
َعل
َ
ت
َ
ما ت

َّ
 إن
ُ
 628 ........... [: األحكام الخْمَسة

اِصِد 
َ
َمق
ْ
ِن ال

َ
ِف ع

ْ
ش
َ
ك
ْ
 ال
ُ
َواِعد

َ
 629 ............................................ المجموعة الَساِدسة: ق

ِة َواإلجماع: 81]
َّ
ن اِب َوالسُّ

َ
ِكت
ْ
 ِبال

ُ
ْعَرف

ُ
ِع ت ْ

َّ  الشر
ُ
اِصد

َ
 629 ...................... [: َمق

ْمِر و 82]
َ
 األ

ُ
د اِرِع: [: ُمَجرَّ

َّ
ِصِد الش

ْ
ِليٌل عَل َمق

َ
ِّ د يِحي رْصِ

ّ
ِّ الت ي ِ

انئ
َ
يِ ااِلْبِتد

ْ
ه

َّ
 630 ... الن

اٍب 83]
َ
لِّ ِخط

ُ
 ِمْن ك

ُ
ْعَرف

ُ
 ت
ُ
اِصد

َ
ِطِه: [: المق

َ
ْو َسخ

َ
اُه أ

َ
 ِرض

َ
َل
َ
لُّ ع

ُ
اِرِع َيد

َّ
 632 . ِللش

[84 
ْ
َما ُوِجدت

ُ
َحْيث

َ
اِرِع ِفيَها ف

َّ
ْصِد الش

َ
 ق

َ
َل
َ
لُّ ع

ُ
د
َ
ُل األحكام ت

َ
: [: ِعل

ْ
ِبَعت

ُّ
 633 .. ات

اِرِع: 85]
َّ
ُصوِد الش

ْ
ْن َمق

َ
ِشُف ع

ْ
ك
َ
وِل والُوُروِد ت

ُ ُّ ْسَباِب الت 
َ
 أ
ُ
ة
َ
 634 ......... [: َمْعِرف

َرِة: 86]
ْ
ِفط

ْ
 ِبال

ُ
ْعَرف

ُ
يَعِة َوَمَصاِلُحَها ت ِ

َّ  الشر
ُ
اِصد

َ
 635 ............................ [: َمق

ْيَها: 87]
َ
ل
َ
ِر ع

ْ
ك
ُّ
مَّ الش

ُ
اِع، ث

َ
ِتف
ْ
اُوِل َوااِلن

َ
ن
َّ
 الت

َ
ْصِد ِإىل

َ
ق
ْ
ِعُر ِبال

ْ
َعِم ُيش

ِّ
 ِبالن

ُ
ان
َ
 635[: ااِلْمِتن

ارِع: 88]
َّ
ِجُم عن َمقاِصِد الش  الَعرِب هو الـُمت 

ُ
 636 ......................... [: لسان

ـُجْمُهوِر: 89]
ْ
َزَل ِبِلَساِن ال

َ
 ن
ُ
ع ْ

َّ  637 ............................................... [: الشر

يَعِة: 90] ِ
َّ ْصِد َصاِحِب الشر

َ
 َمْعِرفِة ق

َ
ُل ِإىل َوصَّ

َ
باِط ُيت

ْ
 640 ............... [: ِباالْسِتن

[91 
َ ْ
 األ

ُ
ِريق

َّ
َراُء: [: الط

ْ
َو ااِلْسِتق

ُ
 ه
ُ
ة ِعيَّ ْ

َّ  الشر
ُ
َيات

ِّ
ل
ُ
ك
ْ
 ِبِه ال

ُ
ُبت

ْ
ب
َ
ِذي ت

َّ
ُم ال

َ
ظ
ْ
 641 ..... ع

باِت: 92] وع الُمَسبَّ
ُ
 ِلُوق

ٌ
ْسَباِب قاِصد

َ
 642 ................................ [: واِضُع األ

ِع: 93] ْ
َّ اِصِد الشر

َ
اِس ِبَمق

َّ
ُم الن

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
ُ
َحاَبة  643 ................................... [: الصَّ

اِجِح: 94] نِّ الرَّ
َّ
ْو ِبالظ

َ
ِع أ

ْ
ط
َ
ق
ْ
 ِبال

َ
 ِإًل

ُ
ُبت

ْ
ب
َ
 ت
َ
اِرِع ًل

َّ
 الش

ُ
اِصد

َ
 643 ................. [: َمق

 ِفيِه َوال 95]
َ
 ال ُيَزاد

ْ
ن
َ
ْصِدِه أ

َ
 ق

َ
َل
َ
ِليٌل ع

َ
ِضيِه، د

َ
ت
ْ
ْمٍر َمَع ُوُجوِد ُمق

َ
ْن أ

َ
اِرِع ع

َّ
 الش

ُ
وت

ُ
[: ُسك

َص: 
َ
ق
ْ
 644 ................................................................................ ُين

اِت: 96]
َ
َعاد

ْ
َجاِرِب َوال

َّ
 ِبالت

ُ
ْعَرف

ُ
ا ت
َ
ه
ُ
اِسد

َ
َيا َوَمف

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
 645 ................. [: َمَصاِلح

ْ ااِلْجِتَهادِ  ي ِ
 
اِصِد ف

َ
َمق
ْ
 ال
ُ
َواِعد

َ
 646 .............................................. المجموعة الَساِبعة: ق

اِصِد: 97]
َ
 َمْعِرفِة الَمق

َ
اُج ِإىل

َ
ْحت

َ
 646 .................... [: َجِميُع ُوُجوِه ااِلْجِتهاِد ت

ِة: 98] ِعيَّ ْ
َّ اِصِد الشر

َ
ْن َمْعِرفِة الْمق

َ
ي ع ِ

ت 
ْ
غ
َ
ْست

َ
 ت
َ
 ًل
ُ
ة ِظيَّ

ْ
ف
َّ
يَعِة الل

َّ  الشر
ُ
ة
َّ
ِدل
َ
 646 ..... [: أ

ِريِم: 99]
َ
ك
ْ
ْرآِن ال

ُ
ق
ْ
ِة ِلل َعامَّ

ْ
اِصِد ال

َ
َمق

ْ
ْوِء ال

َ
ي ض ِ

 
َهُم ف

ْ
ف
ُ
ِة ت ْرآِنيَّ

ُ
ق
ْ
َياِت ال

ْ
 اآل

ُ
اِصد

َ
 649[: َمق

اَماِتَها: 100]
َ
ِ َمق

ْمِيت  
َ
ها ِبت

ُ
اِصد

َ
 َمق

ُ
ْعَرف

ُ
 ت
ُ
ة َبِويَّ

َّ
 الن

ُ
ات

َ
ف رَصُّ

َّ
 650 ................ [: الت

[101 
َ
ون

ُ
يَعِة د ِ

َّ اِصِد الشر
َ
ُم ِبَمق

ْ
 ِفيِه الِعل

ُ
ط َ ، ُيشت َ ِّ ِحي

َ
ِديِر الَمْصل

ْ
ق
َّ
ي الت ِ

 
َحرَصَ ف

ْ
 ِإِن ان

ُ
[: ااِلْجِتَهاد

ِة:  َعَرِبيَّ
ْ
ِة ال

َ
غ
ُّ
 650 ........................................................................ الل

 ِفيَها: 102]
َ
 ال ِخالف

ٌ
ة ِع، ُحجَّ ْ

َّ ُصوِد الشر
ْ
 َمق

َ
َل
َ
 ع
ُ
ة
َ
 الـُمحاِفظ

ُ
َحة

َ
 651 .. [: الَمْصل

ِع َوَمَراِسِمِه: 103] ْ
َّ َواِبِط الشر

َ
 ض

َ
َل
َ
 الَمَصاِلِح ُيْبت َ ع

ُ
َباع

ِّ
 652 .................. [: ات

ا: 104]
ً
ع ْ

َ  شر
ٌ
ُصود

ْ
ٌ َمق َ تر

َ
َعاِل ُمْعت

ْ
ف
َ
ي َمآالِت األ ِ

 
ُر ف

َ
ظ
َّ
 652 ........................ [: الن

[105 :
ْ
اَرت

َ
 د

ُ
َحِة َحْيث

َ
وُر َمَع الَمْصل

ُ
د
َ
َوى ت

ْ
ت
َ
 653 .............................. [: الف
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ُجوِر: 106]
ُ
وا ِمَن الف

ُ
ث
َ
ْحد

َ
ِر َما أ

ْ
د
َ
 ِبق

ٌ
ِضَية

ْ
ق
َ
اِس أ

َّ
 ِللن

ُ
ث

َ
 654 .................. [: ُيْحد

[107 :
ٌ
اف َها ِإْشَ

ُ
َمال

ْ
اِرِع، َوِإه

َّ
ُصوِد الش

ْ
ْن َمق

َ
 ع

ٌ
اٍل َبِعيد

َ
غ
َ
ٍع َوت بُّ

َ
ت
َ
 ت

َ
َل
َ
َواِهِر ع

َّ
َعَمُل ِبالظ

ْ
[: ال

 ......................................................................................... 654 

اٍل: 108]
َ
ك
ْ
ش
َ
ْسَماٍء َوأ

َ
ْوَصاٍف ال ِبأ

َ
ِة ِبَمَعاٍن َوأ ِعيَّ ْ

َّ  األحكام الشر
ُ

ْوط
َ
 656 ......... [: ن

ِحيِح: 109] ِقَياِس الصَّ
ْ
 ِخالِف ال

َ
َل
َ
ٌء ع ْ ي

َ يَعِة شر ِ
َّ ي الشر ِ

 
ْيَس ف

َ
 657 ............... [: ل

اِل: 110]
َ
ْيِه ِباإِلْبط

َ
ل
َ
 ع
ُ
ا َيُعود صِّ َمْعت 

َّ
 ِمَن الن

َ
َبط

ْ
ن
َ
 ُيْست

ْ
ن
َ
 أ
ُ
 657 ......... [: ال َيُجوز

اِلَبٍة: 111]
َ
ٍة غ

َ
َسد

ْ
 َمف

َ
َل ِإىل

َ
ا آ
َ
وٍن ِفيِه ِإذ

ُ
ذ
ْ
َ َمأ ْ ت 

َ
 غ
ُ
وٍن ِفيِه ُيْصِبح

ُ
ذ
ْ
لُّ ِفْعٍل َمأ

ُ
 658[: ك

 659 ................ [: مقاصد الشارع تجاه األعراف تغيت  وتقرير وتعديل: 112]

 :  659 ................................................................................ التغيت 

 660 ................................................................................ التقرير: 

 660 .............................................................................. التعديل: 

[113 :
ٌ
َمة

َّ
 ُمَحك

ُ
ة
َ
 661 ............................................................ [: الَعاد

[114 : عي
 662 ............................ [: العادة محكمة ما لم يعارضها دليل شر

 أو 115]
ْ
ت
َ
َرد

َّ
 إذا اط

ُ
ة
َ
ُ العاد تر

َ
ْعت
ُ
ما ت

َّ
: [: إن

ْ
َبت

َ
ل
َ
 662 ................................. غ

ا: 116]
ً
ِحق

َ
 ال
َ
ا ال

ً
اِرن
َ
 ُمق

َ
ان
َ
ا ك
َ
ُ ِإذ َ تر

َ
َما ُيْعت

َّ
 إن

ُ
ُعْرف

ْ
 663 .............................. [: ال

ةِ 
َّ
ِدل
َ ْ
 تَعـاُرِض األ

ُ
َواِعد

َ
: ق

ُ
اِلث

َّ
 الث

ُ
ِرْيق

َّ
 665 ................................................................. الط

 
ُ
ْسخ

َّ
: الن

ا
 666 ........................................................................................... أوًل

ا: النسخ:رفع حكم 
ً
ع  666 ................................... سابق بخطاب الحق شر

 666 ................................................................................. أركانه: 

ا: 
ً
ع ْ

َ ، َوَواِقٌع شر
ا
قًل

َ
 َجاِئٌز ع

ُ
سخ

َّ
 666 ................................................... الن

 667 .......................................................... إنما يكون النسخ لحكمة: 

 : ي
 669 ....................................... النسخ يعرف بالنص الرصيــــح أو الضمت 

 670 ............................ رفع الحكم السابق قد يكون كلًيا وقد يكون جزئًيا: 

ا جزئًيا: 
ً
 670 .................................................... التخصيص ليس نسخ

: النسخ   671 ........................................................... ال يكون إال بوحي

ي الدليل الناسخ القوة الزائدة أو المساوية: 
 
ط ف  671 ........................... الشر

 :
ُ
سخ

َّ
َها الن

ُ
ل
ُ
 َيدخ

َ
 ال
ُ
ة
َ
خَباُر المحض

َ
 671 ............................................... األ

 :
ُ
نسخ

ُ
 672 .................................................................. الفضائُل ال ت

ي الفروع الفقهية: 
 
 673 ............................................. إنما يكون النسخ ف

 674 .......................................................... المحكم غت  قابل للنسخ: 

ا: 
ً
صِّ ليست نسخ

َّ
 عَل الن

ُ
يادة  674 .................................................. الزِّ

 :
ُ
 الوجوُب يبف  الجواز

َ
سخ

ُ
 675 .................................................... إذا ن

 677 ........................................................................................... ثانًيا: الَجْمعُ 
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جيح:   677 ..................................... إذا انعدم النسخ فالجمع أوىل من الت 

جيح ا: الت 
ً
 679 ......................................................................................... ثالث

 679 ............................................................................... تعريفه: 

ٌم 1]
َّ
 ُمقد

ُ
: [: الُمثِبت ي

 
ـاف

َّ
 679 .................................................... عَل الن

ِيَسِة: 2]
ْ
ق
َ
 اآلَحاِد َواأل

َ
َل
َ
ٌم ع

َّ
د
َ
َواِتُر ُمق

َ
ُمت
ْ
 680 ...................................... [: ال

 681 ................................................. [: يقدم المسند عَل المرَسل: 3]

م 4]
َ
ا ل  ِممَّ

َ
وىل

َ
 أ
َ
ان
َ
 ِبِه الُحكُم ك

َ
ِصد

ُ
ا ق
َ
ُ ِإذ َ تر

َ
 682 ............ ُيقَصد ِبِه الُحكُم: [: الخ

[5 :
َ
ِلك

َ
ذ
َ
يَس ك

َ
 ِرَواَيِة َمن ل

َ
َل
َ
 ع
ٌ
ِظ َراِجَحة

َ
حف

َ
 األ

ُ
 683 ....................... [: ِرَواَية

[6 :
ُ
أِخِر اإلسالم أرَجح

َ
 ُمت

ُ
 684 ................................................. [: ِرَواية

[7 :
َ
ِلك

َ
ذ
َ
 ك
ُ
ون

ُ
 الِذي ال َيك

َ
َل
َ
 ع
ٌ
ُ َراِجح

َ تر
ْ
ك
َ
ه أ
ُ
ُ الِذي ُروات َ تر

َ
 684 ................ [: الخ

 التعارض: 8]
َ
 عند

ٌ
ح  ُمرجَّ

ُ
 685 ...................................... [: الدليُل األحوط

ِه: 9] ِ
ْ
ت 
َ
 غ

َ
َل
َ
ُم ع

َّ
د
َ
يِه ُيق وِّ

َ
َر ُيق

َ
ِليٍل آخ

َ
ا ِلد

ً
 ُمَواِفق

َ
ان
َ
ا ك
َ
ُ ِإذ َ تر

َ
 686 ................. [: الخ

َحِة: 10] ي الصَّ
 
ساويــهَما ف

َ
ين َبعد ت ترَ

َ
ِجيِح بي   الخ

ي الت َّ
 
ٌ ف تر

َ
ِد ُمعت

َ
ن وُّ السَّ

ُ
ل
ُ
 687[: ع

ِه: 11] ِ ت 
َ
ِ غ

َ
تر
َ
 خ

َ
َل
َ
ٌم ع

َّ
د
َ
ِ لَها َمق ِ

ُ َصاِحِب الَواِقَعِة، أو الُمَباشر َ تر
َ
 688 ........... [: خ

[12 : ِ فِست 
َّ
وِك الت ُ  َمت 

َ
َل
َ
ٌم ع

َّ
د
َ
اِوي ُمق ُ الرَّ فِست 

َ
 ت
ُ
ِذي َمَعه

َّ
ُ ال َ تر

َ
 689 .......... [: الخ

ه: 13] ِ ت 
َ
 عَل غ

ٌ
ح َبِب ُمرجَّ  ِبذكِر السَّ

ُ
ن ِ
ُ المقت َ َ تر

َ
 690 .......................... [: الخ

[14 : ي   ي السُّ
 
حاِت ف  الراوي من المرجِّ

ُ
 691 ................................... [: فقه

اوي ال ِبَرأِيِه: 15]  ِبِرَواَيِة الرَّ
ُ
ة َ ْ  692 .............................................. [: الِعتر

ُحه: 16] ِ ُيَرجِّ
َ
تر
َ
ة َبالخ مَّ

ُ
ِ األ

َ تر
ْ
ك
َ
َمُل أ

َ
 694 ........................................... [: ع

 اإِلَباَحِة: 17]
َ

َل
َ
الِّ ع

َّ
ِ الد

َ
تر
َ
 الخ

َ
َل
َ
 ع
ٌ
ْحِريِم َراِجح

َّ
 الت

َ
َل
َ
الُّ ع

َّ
ُ الد َ تر

َ
 695 ...... [: الخ

مِر: 18]
َ
 األ

َ
َل
َ
ٌم ع

َّ
د
َ
ُ ُمق هي

َّ
 697 ..................................................... [: الن

جيح بي   األدلة النقلية ُيعَمُل القياس: 19]  698 ................... [: إذا انعدم الت 

ي األقيسة المتعارضة يكون بقوة المسلك إىل العلة: 20]
 
 698 ...... [: التقديم ف

 الَمفُهوِم: 21]
َ

َل
َ
ٌم ع

َّ
د
َ
 698 .............................................. [: الِقياُس ُمق

عاُرِض: 22]
َّ
ِّ عند الت ي َحانرِ

وِل الصَّ
َ
ٌم عَل ق

َّ
د
َ
 699 ...................... [: الِقياُس ُمق

جيح ما بي   الدالالت  701 ............................................................................ الت 

[23 :] :
ُ
ه
َ
ون
ُ
َو د

ُ
 َما ه

َ
َل
َ
ُم ع

َّ
د
َ
قَوى ِمن ِصَيِغ الُعُموِم ُيق

َ
 701 ....................... األ

اِك: 24] َ ِ
 ِمَن االشت 

َ
وىل

َ
خِصيُص أ

َّ
 702 ............................................ [: الت

اِك: 25] وىل من االشت 
َ
 703 ................................................ [: اإلضماُر أ

اِك: 26] َ ِ
 ِمَن االشت 

َ
ْوىل

َ
 أ
ُ
 704 ................................................. [: الْمَجاز

اِك: 27] َ ِ
ت 
ْ
 ِمن االش

َ
ْوىل

َ
ُل أ

ْ
ق
َّ
 704 ................................................... [: الن

 706 ........................... [التخصيص أوىل من اإلضمار والمجاز والنقل: 28]

 ِمَن اإلضَماِر: 29]
َ

ْوىل
َ
ِصيُص أ

ْ
خ
َّ
 706 ............................................. [: الت
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 ِمَن الْمَجاِز: 30]
َ

ْوىل
َ
ِصيُص أ

ْ
خ
َّ
 707 .............................................. [: الت

قِل: 31]
َّ
 ِمَن الن

َ
وىل

َ
خِصيُص أ

َّ
 707 ................................................ [: الت

ح تخصيُص العام عَل تأويل الخاص: 32]  708 .............................. [: ُيرجَّ

 الَعام: 33]
َ

َل
َ
ٌم ع

َّ
د
َ
اصُّ ُمق

َ
 709 .................................................. [: الخ

 709 ..................................................... [: اإِلضَماُر ُمَساٍو ِللَمَجاِز: 34]

قِل: 35]
َّ
 ِمَن الن

َ
وىل

َ
 واإِلضَماُر أ

ُ
 710 ......................................... [: المَجاز

ي النظم مقصود: 
 
 711 ................................... ترتيب المصادر والقواعد ف

 
ُ
اِبُع: ااِلْجـِتـَهـاد  716 .................................................................................. الـَبـاُب الـرَّ

 716 ............................................................................... تعريفه: 

وطه:   716 .................................................................. المجتهد وشر

ي الظنيات وما ال نص فيه: 
 
ي القطعيات بل ف

 
 720 ............. االجتهاد ال يكون ف

: ما يمتنع فيه االجتهاد: 
ا
 720 ....................................................... أوًل

 721 ....................................................... نًيا: ما يجوز فيه االجتهاد: ثا

 722 ............................ االجتهاد ال يتوقف عَل زماٍن أو مكاٍن أو أشخاٍص: 

 :
ا
 723 ............................................... االجتهاد واجب عَل َمن كان أهًل

ه: 
ُ
اُه إليه اجتهاد

َّ
ٌف بما أد

َّ
 ُمكل

ُ
 723 ........................................... المجتهد

 724 .................................................... لكل مجتهد نصيب من األجر: 

 ِبِه: 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
 األ

ُ
 َيُجوز

َ
وٍل ًل

َ
ن ق

َ
ا َرَجَع ع

َ
 ِإذ

ُ
ِهد

َ
 724 ................................... الُمجت

ُض باالجتهاِد: 
َ
 ال ُينق

ُ
 724 ...................................................... االجتهاد

 726 ................................................................................................. التقليد

 726 ............................................................................... تعريفه: 

ي حق 
 
 726 .................................................... المجتهد: التقليد يحرم ف

ي حق العاجز جائز: 
 
 726 ....................................................... التقليد ف

 من يشاء من أهل العلم: 
َ
 727 ....................... المقلد يحق له سؤاَل وتقليد

 728 ................ الغرض من االجتهاد والتقليد التوصل إىل مراد هللا وعبادته: 

ة لمعرفة األحكام: 
َّ
 729 ....................................... المذاهب الفقهية َمِظن

 بينه وبي   التقليد الجائز: 
َ
 734 ......................... التعصب كله شر وال عالقة

 735 ............................................................................................... الـخـالف

 
َ
 الخالف

َّ
 من آياِت هللا: األصُل أن

ٌ
 وآية

ٌ
 كونية

ٌّ
 735 ............................ سنة

 735 ................................................ الخالف محمود ومذموم وسائغ: 

ي الفروع الفقهية: 
 
 736 .................................. الخالف السائغ هو الواقع ف

 736 ...................................... :  )(الخالف السائغ يعود إىل ثمانية أسباب
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 : ي
اك األلفاظ والمعان   737 ............................ األول: الخالف من جهة اشت 

كيب:  : الخالف العارض من جهة اإلفراد والت  ي
 739 ............................ الثان 

 740 ...................... الثالث: الخالف العارض من جهة العموم والخصوص: 

 740 .......................... از: لمجالرابع: الخالف العارض من جهة الحقيقة وا

 742 ................................... الخامس: الخالف العارض من جهة الرواية: 

 745 .................................... السادس: الخالف العارض من قبل النسخ: 

 746 ......................................السابع: الخالف العارض من قبل اإلباحة: 

 746 ................ الثامن: الخالف العارض من جهة االجتهاد فيما ال نص فيه: 

ي َمَساِئِل الِخالِف السائغ:  ِ
 
 ف

َ
اَر وال تبديَع وال تفسيق

َ
ك
ْ
 747 .................... ال إن

 :
ُ
اهِب ال َيُجوز

َ
ِص المذ

َ
ُع ُرخ بُّ

َ
ت
َ
 749 .................................................... ت

ِن الُحكِم ال ُملِزٌم به: 
َ
ٌ ع ي ُمخترِ ِ

 750 .............................................. الُمفت 

َوى
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِة َوال ِهيَّ

ْ
َواِزِل الِفق

َّ
َعاُمِل َمَع الن

َّ
ْ الت ي ِ

 
 ف

ُ
ة َهِجيَّ

ْ
َمن
ْ
 752 ..................................................ال

 752 .............................. ثالثية الفقه هي الطريق السليم للفتوى النافعة: 

 754 .......................................................................................... فقه الواقعة: 

 754 ......................................................................... التصور التام: 

 :  760 .................................................................... التكييف الفقهي

يل:   763 .......................................................................................... فقه التت  

 764 ..................................................... مراعاة موجبات تغت  الفتوى: 

 765 ........................................................... األول: اختالف المقصد: 

: اختالف الحال:  ي
 765 ............................................................. الثان 

 766 ...................................................... الثالث: اختالف األشخاص: 

 767 ............................................................. الرابع: اختالف الزمان: 

 768 ........................................................ الخامس: اختالف البلدان: 

 769 .............................................................. تطور العلم: السادس: 

 771 .............................................................. السابع: تغت  األعراف: 

 772 .............................................................. عموم البلوى: الثامن: 

 772 .............................................................. التاسع: تغت  االجتهاد: 

يعة:   772 ............................................................ مراعاة مقاصد الشر

 773 ........................... مراعاة انتظام الفتوى الجزئية مع المصلحة الكلية: 

ِر: 
َ
ظ
َّ
كِريُر الن

َ
 ت
َ
 َيلَزُم المجتهد

ُ
َرِت الَواِقَعة رَّ

َ
ك
َ
ا ت
َ
 773 ................................. ِإذ

 773 ................................................................................ الختام: 
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